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	 ค�ำน�ำ

 ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการนำาพลาสติกและโฟม            

มาใช้มากขึ้นในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น จากสถิติ พบว่า ปี 2560         

มีการบริโภคถุงพลาสติกหูห้ิว จำานวน 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร         

จำานวน 6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จำานวน 9,750 ล้านใบ         

ซึ่งพลาสติกและโฟมเหล่าน้ีเป็นวัสดุท่ีย่อยสลายยากเม่ือไม่ได้รับการจัดการท่ีถูกต้อง

ภายหลังการบริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล           

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นความสำาคัญและตระหนักถึง         

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากขยะพลาสติก กระทรวงฯ จึงจัดทำาโครงการ 

“ทำ�คว�มดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพ่ือเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ           

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการ “ทำาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

ภาครฐั เป็นหน่ึงใน 5 กจิกรรมภายใตโ้ครงการ “ทำาความดดีว้ยหัวใจ ลดภัยสิง่แวดลอ้ม” 

ท่ีทุกหน่วยงานภาครัฐต้องดำาเนินงานพร้อมกันท่ัวประเทศ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มี     

มติเห็นชอบ เมือ่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 โดยมอบหมายให้สำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำาหนดเป็นตวัชีว้ดัเพ่ิมเตมิในการประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดำาเนินงานด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย           

ในอาคารสำานักงานและพ้ืนท่ีของหน่วยงานเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ภาคเอกชนและ

ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ 

 กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทำาคู่มือแนวปฏิบัติก�รลด และคัดแยกขยะมูลฝอย          

ในหน่วยง�นภ�ครฐัภ�ยใตโ้ครงก�ร ทำ�คว�มดดีว้ยหัวใจ ลดภัยสิง่แวดลอ้ม เลม่นีข้ึน้ 

เพ่ือเป็นแนวทางการดำาเนินงานสำาหรับหน่วยงานต่างๆ นำาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติ               

ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงานในแต่ละพ้ืนท่ี          

เพ่ือส่งผลให้การดำาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม          

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถทำาให้ปริมาณขยะมูลฝอย ขยะพลาสติก

และโฟม ในภาพรวมของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดไป

  กรมควบคุมมลพิษ

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรลด	
คัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงำนภำครัฐ

ส่วนที่

1
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ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรลด	คัดแยกขยะมูลฝอย	
ในหน่วยงำนภำครัฐ

	 1.	ขยะมูลฝอย	
	 	 คือ	อะไร	

 “มลูฝอย” หมายความวา่ เศษกระดาษ 

เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ        

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า           

มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาด

จากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน 

(ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด        

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535)

Waste
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 ปี 2561 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 27.4 ล้�นตัน 

โดยเป็นขยะพลาสติกประมาณ ร้อยละ 12 หรือ ประมาณ 2 ล้านตัน โดยพบว่า 

ประเทศไทยมีการบริโภคถุงพลาสติกหูห้ิว 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร       

6,758 ลา้นใบต่อปี แกว้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว 9,750 ลา้นใบ ซึง่พลาสตกิ และโฟม

เหล่าน้ีเป็นวัสดุท่ีย่อยสลายยากเมื่อไม่ได้รับการจัดการท่ีถูกต้องภายหลังการบริโภค      

ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล 
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	 2.	แหล่งก�ำเนิด
	 	 ขยะมูลฝอย
	 	 ในหน่วยงำนภำครัฐ

 ประเทศไทยมีข้าราชการ จำานวน 2.53 ล้านคน ทั่วประเทศ และมีหน่วยงาน

ระดับกระทรวง จำานวน 20 หน่วยงาน โดยมีแหล่งกำาเนิดขยะมูลฝอยที่สำาคัญภายใน

หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ อาคารสำานักงาน อาคารปฏิบัติการ ร้านจำาหน่ายอาหาร       

โรงอาหาร หอพักบุคลากร ลานจอดรถ พื้นที่บริการ และอาคารอื่นๆ เป็นต้น
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	 3.	กำรจัดกำร
	 	 ขยะมูลฝอยของ
	 	 หน่วยงำนภำครัฐ

 การจัดการขยะมลูฝอย หมายถงึ การดำาเนนิงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการลด คดัแยกขยะ 

การท้ิงขยะ การเกบ็ขยะไวใ้นภาชนะ การเก็บรวบรวม เพ่ือให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

ดำาเนินการขนส่งนำาไปกำาจัด ณ สถานท่ีกำาจัดขยะท่ีถูกหลักวิชาการ โดยคำานึงถึง          

ผลประโยชน์สูงสุดของราชการ ทั้งด้านสุขอนามัย ทัศนียภาพ เศรษฐศาสตร์ และ        

สิ่งแวดล้อม
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	 4.	ประเภทของ
	 	 ขยะมูลฝอย
	 	 และสีของถังขยะ

 หน่วยงานภาครฐัเป็นแหลง่กำาเนิดขยะมลูฝอยหลากหลายประเภท จึงไดม้กีารจัด

แบ่งประเภทของขยะมลูฝอยและถงัขยะ เพ่ือให้งา่ยตอ่การจัดการและการควบคมุดแูล

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน โดยแบ่งประเภทได้ดังนี้

 1) ขยะอินทรย์ี เป็นขยะท่ีเน่าเสยีและย่อยสลายไดเ้รว็ สามารถนำามาหมกัทำาปุ๋ยได ้

เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซาก

หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

โดยขยะอินทรีย์จะทิ้งในถังขยะสีเขียว

 2) ขยะรีไซเคิล เป็นขยะท่ีสามารถนำาไปแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น       

ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียม เศษพลาสติก               

เศษโลหะ กลอ่งเครือ่งดืม่แบบยูเอชที เป็นตน้ โดยขยะรไีซเคลิจะท้ิงในถงัขยะสเีหลอืง

 3) ขยะอันตร�ย เป็นขยะที่มีความเป็นอันตรายหรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มี

อันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนท่ี          

กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึก หลอดไฟ น้ำายาล้างห้องน้ำา เป็นต้น           

ขยะประเภทนี้ต้องมีการแยกทิ้งจากขยะประเภทอื่นๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องนำา

ไปกำาจัดหรือบำาบัดด้วยวิธีเฉพาะเพ่ือป้องกันความเป็นพิษปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อม          

โดยขยะอันตรายจะทิ้งในถังขยะสีส้ม
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 4) ขยะทั่วไป เป็นขยะอ่ืนนอกเหนือจากขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และ          

ขยะอันตราย มีลักษณะท่ีย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำาหรับการนำากลับมา             

ใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงขนมขบเคี้ยว ซองบะหม่ีกึ่งสำาเร็จรูป กระดาษห่ออาหาร         

ถุงพลาสติก กล่องโฟม หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ซองครีมเทียม และซองน้ำาตาล 

เป็นต้น ซึ่งเป็นขยะท่ีต้องนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้อง อาทิ การฝังกลบอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล การเผาในเตา โดยขยะทั่วไปจะทิ้งในถังขยะสีน้ำาเงิน

     

ภาพที่ 1 ตัวอย่างขยะมูลฝอย 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 

ขยะอันตราย และขยะทั่วไป

ขยะอินทรีย์

ขยะอันตราย

ขยะรีไซเคิล

ขยะทั่วไป
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างถังขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ถังขยะอินทรีย์ ถังขยะรีไซเคิล 

ถังขยะอันตราย และถังขยะทั่วไป

ขยะอินทรีย� ขยะรีไซเคิล

ขยะทั่วไป

àÈÉÍÒËÒÃ à»Å×Í¡¼ÅäÁŒ àÈÉ¼Ñ¡
àÈÉà¹×éÍÊÑµÇ� ÏÅÏ

àÈÉàËÅç¡ àÈÉá¡ŒÇ ¡ÃÐ´ÒÉ
¡ÃÐ»‰Í§àºÕÂÃ� ÏÅÏ

ขยะอันตราย

ËÅÍ´¿ÅÙÍÍàÃÊà«¹µ� ¶‹Ò¹ä¿©ÒÂ
ËÃ×ÍáºµàµÍÃÕèâ·ÃÈÑ¾·�à¤Å×èÍ¹·Õè

ÀÒª¹Ð·ÕèãªŒºÃÃ¨ØÊÒÃ¡Ó¨Ñ´áÁÅ§ËÃ×ÍÇÑª¾×ª
¡ÃÐ»‰Í§Êà»ÃÂ�ºÃÃ¨ØÊÕËÃ×ÍÊÒÃà¤ÁÕ ÏÅÏ

¶Ø§¢¹Á¢ºà¤ÕéÂÇ
«Í§ºÐËÁÕè¡Öè§ÊÓàÃç¨ÃÙ»

¡ÃÐ´ÒÉË‹ÍÍÒËÒÃ ¶Ø§¾ÅÒÊµÔ¡
¡Å‹Í§â¿Á ËÅÍ´¡Òá¿ ÏÅÏ
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	 5.	ท�ำไมต้องคัดแยก
	 	 ขยะมูลฝอย

 เหตุผลที่ต้องแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท เพื่อให้ง่ายต่อการนำากลับมา

ใช้ประโยชน์และการนำาไปกำาจัด

 1) ขยะรีไซเคิล จำาพวก แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เมื่อคัดแยกออกมา        

จะไม่เกิดปัญหาปนเป้ือนกับขยะอินทรีย์ ไม่เกิดกลิ่นเหม็น ทำาให้ง่ายต่อการนำาไป

รีไซเคิล โดยขายให้ร้านรับซื้อของเก่า และเข้าสู่อุตสาหกรรมรีไซเคิล เพ่ือแปรรูป        

เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใช้ใหม่

 2) ขยะอินทรย์ี รวบรวมนำาไปทำาปุ๋ยหมกั/ปุ๋ยน้ำาชวีภาพ ถ้าหากนำาไปท้ิงรวมกบั

ขยะประเภทอ่ืน จะทำาให้เกิดการเน่าเหม็น เกิดสภาพอันเป็นท่ีน่ารังเกียจ ดังน้ัน          

ขยะประเภทนี้จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคัดแยกออกมาจัดการให้ถูกต้อง

 3) ขยะอันตร�ย เม่ือเราท้ิงของเสียอันตรายรวมกับขยะท่ัวไป สารอันตราย        

หรือสารพิษ (เช่น สารปรอท สารตะกั่ว) อาจปนเป้ือนออกมาสู่ดิน น้ำา อากาศ           

ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืช ดังน้ัน ต้องแยกขยะอันตรายท้ิง          

ตามวันท่ีท้องถ่ิน (เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำาบล) กำาหนดให้เอามาท้ิง          

หรือท้ิงในภาชนะรองรับขยะอันตราย ณ จุด/สถานท่ีท้องถิ่นกำาหนดเพ่ือรวบรวม        

เก็บขนไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือนำาไปกำาจัดอย่างถูกวิธี

 4) ขยะท่ัวไป เม่ือแยกขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนออกไปแล้ว ก็ให้หน่วยงานท่ี         

รับผิดชอบนำาไปกำาจัดต่อไป
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	 6.	หลักกำร	3R	
	 	 เพื่อจัดกำร
	 	 ขยะมูลฝอย

 เราสามารถใช้หลักการ 3ใช้ หรือ 3R เพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ได้ดังนี้

 1) ใชน้้อย หรอืลดก�รใช ้(Reduce : R แรก) หมายถงึ การลดปรมิาณการใชล้ง 

โดยใชเ้ท่าท่ีจำาเป็น หลกีเลีย่งการใชอ้ย่างฟุ่มเฟือยเพ่ือลดการสญูเปลา่และลดปรมิาณ

ขยะมูลฝอยให้มากท่ีสุด เช่น การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าในการจับจ่ายซื้อของเพ่ือลด

ปริมาณพลาสติกและโฟมซึ่งกำาจัดยาก การใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วครั้งเดียว   

แล้วทิ้ง การใช้ปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารเพื่อลดขยะโฟมซึ่งย่อยสลายยาก เป็นต้น

 2) ใชซ้้ำ� (Reuse : R ท่ีสอง) หมายถงึ การนำาของเสยีบรรจุภัณฑ์หรอืวสัดเุหลอืใช ้

กลบัมาใชอี้กโดยไมผ่่านขบวนการแปรรปูหรอืแปรสภาพ เชน่ การใชก้ระดาษสองหน้า 

การใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์จใหม่ได้ การใช้สินค้ามือสอง เป็นต้น

 3) ใชแ้ปรรปู หรอื แปรรปูใชใ้หม ่หรอื รไีซเคลิ (Recycle : R ท่ีส�ม) หมายถงึ 

การนำาขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การนำากระป๋องอะลูมิเนียม   

มาหลอมเป็นขาเทียม การนำากล่องเครื่องดื่มยูเอชทีมาแปรรูปเป็นหลังคา การนำา

กระดาษมาแปรรูปเป็นกล่องทิชชู การนำาขวดพลาสติกใส (PET) มาแปรรูปเป็นเสื้อ 

เป็นต้น

3R

REDUSEUSECYCLE
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แนวปฏิบัติกำรลด	
คัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงำนภำครัฐ”

ส่วนที่

2
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แนวปฏิบัติกำรลด	คัดแยกขยะมูลฝอย	
ในหน่วยงำนภำครัฐ

	 1.	มอบหมำยผู้รับผิดชอบ
	 	 และจัดตั้งคณะท�ำงำน
	 	 ในกำรปฏิบัติกำรเพื่อลด	
	 	 คัดแยกขยะมูลฝอย
	 	 ในหน่วยงำน	

 เพ่ือให้การดำาเนินการสามารถทำาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ ตอ้งมพีนักงาน/เจ้าหน้าท่ี 

รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยควรเป็นเจ้าหน้าท่ีจากฝ่ายอาคารสถานท่ีหรือสำานักงาน

เลขานุการซึ่งมีหน้าท่ีในการดูแลอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี        

ดังนี้

 - ผู้รบัผิดชอบหลกั ดแูลภาพรวมโครงการ และรายงานผลดำาเนินการแกผู้่บรหิาร

 - พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลและประเมินผล รวบรวมข้อมูลดิบและนำามา

ประเมินผลตามเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวกับผู้รับผิดชอบหลักก็ได้ในกรณีท่ีมี

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
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 - พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลกิจกรรมท่ีดำาเนินการและปริมาณ        

ขยะมลูฝอยแต่ละประเภท ซึง่สามารถให้พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีทำาความสะอาดเกบ็ขอ้มลู

รวบรวมส่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและประเมินผล

หม�ยเหตุ ในกรณีที่มีการจ้างพนักงาน/เจ้าหน้าที่ทำาความสะอาด ควรจ้างจากบริษัทที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ 

gp.pcd.go.th/ ในหัวข้อ “บริการทำาความสะอาด” หรือสามารถ Download 

Application ผ่านโทรศพัท์มอืถอืไดต้าม QR Code ในภาพท่ี 3 ซึง่พนักงานของ

บริษัทดังกล่าวจะผ่านการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยมาแล้ว
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ภาพที่ 3 QR Code สำาหรับ Download Application เพื่อตรวจสอบบริษัทที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยด้านซ้ายเป็น QR Code 

สำาหรับ Applestore และด้านขวามือเป็น QR Code สำาหรับ Googleplay

 เพ่ือให้เกดิความรว่มมอืจากบุคลากรทุกระดบัในหน่วยงานควรจัดตัง้ “คณะทำางาน 

ปฏิบัตกิารลด และคดัแยกขยะมูลฝอย” ขึน้ เพ่ือสรา้งความตระหนักและความรว่มมอื 

จากบุคลากรทุกระดบัและทุกฝ่าย โดยมหัีวหนา้สว่นราชการเป็นประธาน เพ่ือสะท้อน

ถงึความสำาคญัของการลด คดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงาน (สามารถดตูวัอย่างคำาสัง่

แต่งตั้งคณะทำางานฯ ได้จาก ภ�คผนวก ก)
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	 2.	ส�ำรวจ	ประเมิน	
	 	 เก็บรวบรวม
	 	 ข้อมูลพื้นฐำน

 ในการดำาเนินการต้องเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลดังนี้

 2.1 จำานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

 2.2 ข้อมูลพื้นฐานขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  คำานวณจากข้อมูลพื้นฐานกลางของกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้ 

  2.2.1 ปริมาณขยะมูลฝอย

   = บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.34 (กโิลกรมัต่อคนตอ่วนั) x 163 วนั

  2.2.2 ปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้ว

   = บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.94 (ใบต่อคนต่อวัน) x 163 วัน

  2.2.3 ปริมาณแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

   = บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.4 (ใบต่อคนต่อวัน) x 163 วัน

  2.2.4 ปริมาณโฟมบรรจุอาหาร

   = บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.47 (ใบต่อคนต่อวัน) x 163 วัน
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 2.3  ข้อมูลขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการ

ประเมินผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  - ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

  - องคป์ระกอบของขยะมลูฝอย (สามารถดวูธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบขยะมลูฝอย 

ได้จาก ภ�คผนวก ข) สำาหรับใช้ในการวางแผนทำากิจกรรม

  - ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการนำาไปใช้ประโยชน์ (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)

  - ปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีตอ้งสง่กำาจัด (กิโลกรมัตอ่คนตอ่วนั) คดิจากปรมิาณ

ขยะมูลฝอยท่ีถูกท้ิงในถังขยะท่ีไม่มีการนำาไปใช้ประโยชน์ และต้องส่งให้เทศบาล       

หรือหน่วยงานอื่นๆ กำาจัด

»ÃÔÁÒ³
¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ
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	 3.	จัดท�ำแผนและ
	 	 ก�ำหนดเป้ำหมำย
	 	 ในกำรด�ำเนินกำร

 เพ่ือให้การดำาเนินการเป็นระบบควรมกีารจัดทำาแผนในการดำาเนินการ พรอ้มกำาหนด 

เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความชัดเจน โดยทำาเป็นแผนปฏิบัติการลด และคัดแยก            

ขยะมลูฝอย และตัง้เป้าหมายตามมติคณะรฐัมนตรภีายใตโ้ครงการ “ทำาความดดีว้ยหัวใจ 

ลดภัยสิ่งแวดล้อม” : มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ          

ซึง่กำาหนดไวว้า่ ปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีตอ้งสง่กำาจัดลงอย่างน้อย รอ้ยละ 5 เมือ่เทียบกบั 

ปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีสง่ไปกำาจัดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดการท้ิงแกว้พลาสติก

ใช้ครั้งเดียวท้ิงและถุงพลาสติกหูห้ิวของหน่วยงาน ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับการท้ิง        

แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและถุงพลาสติกหูหิ้วของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ

งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน

 แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ควรมีความชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการปฏิบัติ รวมถึงการติดตามผลการ

ดำาเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานถือเป็นหลัก

ปฏิบัติในการดำาเนินการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย            

ที่กำาหนด (ตัวอย่างดังตารางที่ 1) 
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ต�ร�งที่ 1 ตัวอย่างแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

ก�รดำ�เนินง�น ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แต่ ง ต้ังคณะทำางาน

ปฏิบัตกิารลด และคดัแยก 

ขยะมลูฝอย โดยมผู้ีบรหิาร 

องค์ การ เ ป็นประธาน 

คณะทำางานและมีผู้แทน

จากบุคลากรทุกระดับ  

และทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็น

คณะทำางาน

2. จัดทำาแผนปฏิบัติการ

ลด และคัดแยกขยะ

มูลฝอยในหน่วยงาน

3. ผู้บริหารเห็นชอบแผน

ปฏิบัติการและสื่อสารให้

บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจ

อย่างท่ัวถึงต่อนโยบาย 

การลด คดัแยกขยะมลูฝอย 

ในหน่วยงานภาครัฐ
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4. สำารวจ ประเมิน และ

จัด เ ก็ บข้ อมู ล พ้ื น ฐ าน

ปริมาณขยะมูลฝอย โฟม

บรรจุอาหาร ถุงพลาสติก

หูห้ิว และแก้วพลาสติก

แบบใช้ครั้งเดียวท้ิงของ

หน่วยงาน

5. กำาหนดเป้าหมาย

- ลดปรมิาณขยะมลูฝอย

 ที่ต้องส่งกำาจัด 

 ร้อยละ 5

- ลดการท้ิงแก้วพลาสติก

 แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

 และถุงพลาสติกหูหิ้ว

 ร้อยละ 10 

- งดใช้โฟมบรรจุอาหาร

6. มีการประชาสัมพันธ์  

ให้บุคลากรและประชาชน

ท่ีมาใช้บริการทราบและ 

มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ลด       

คัดแยกขยะมูลฝอย

ก�รดำ�เนินง�น ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ดำาเนินกิจกรรมเสริม

สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

เ พ่ือใ ห้ บุคลากรมี การ   

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       

ใ น ก า ร ล ด  คั ด แ ย ก       

ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

- อบรมพนักงาน

 ทำาความสะอาด

- อบรมบุคลากรใน 

 หน่วยงาน

8. ดำาเนินการลด คดัแยก

ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

เ พ่ือนำาไปใช้ประโยชน์  

ตามความเหมาะสมของ

หน่วยงาน

9. ดำาเนินการลดใช้โฟม

บรรจุอาหารในร้านค้า

ต่างๆ ท่ีตั้งในหน่วยงาน 

และงดนำาโฟมบรรจุอาหาร 

เข้ามาในหน่วยงาน

ก�รดำ�เนินง�น ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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10. ดำาเนินการส่งเสริม

สนับสนุนการใชแ้กว้สว่นตวั 

เ พ่ือลดการใช้แก้ว น้ำ า

พลาสติกแบบใชค้รัง้เดยีว

11. ดำาเนินกจิกรรมสง่เสรมิ 

สนับสนุนการใช้ตะกร้า 

ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือ

บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม เพ่ือลดการใช้

ถุงพลาสติกหูหิ้ว

12. ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้        

ความเข้าใจและทัศนคติ 

เกี่ยวกับการลดคัดแยก

ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

13. บันทึก รวบรวม และ

วิ เคราะห์ข้อมูล และ       

ผลการดำาเนินงาน

14. สรปุผลการดำาเนินงาน

15. รายงานผู้บริหาร

    

ก�รดำ�เนินง�น ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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 4.	กำรเสริมสร้ำงควำมรู้	
	 	 ควำมเข้ำใจ	เพื่อให้บุคลำกร
	 	 มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	
	 	 ในกำรลด	คัดแยกขยะมูลฝอย
	 	 ในหน่วยงำน

 4.1 จัดการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้

พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานทราบ

และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในมาตรการต่างๆ 

พร้อมทั้งสามารถนำาไปปฏิบัติได้

 4.2 จัดการอบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรม     

ในรูปแบบ KM เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่     

ในหน่วยงานเกิดจิตสำานึก มีความคุ้นเคย และเกิดเครือข่ายในการดำาเนินการเพื่อลด

และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

 4.3  จัดกจิกรรมรณรงคเ์พ่ือปลกูฝังคา่นยิม สรา้งจิตสำานึกในการลดและใชป้ระโยชน์

ขยะมูลฝอย

 4.4  การประชาสมัพันธล์ดการใชโ้ฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสตกิหูห้ิว ในรปูแบบ 

ต่างๆ อาทิ เสียงตามสาย Facebook วิทยุ บอร์ดนิทรรศการ
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	 5.	กำรด�ำเนินกิจกรรม
	 	 กำรลดขยะมูลฝอย

 เพ่ือให้เกดิการลดการเกดิ 

ขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง 

สามารถดำาเนินการได้ดังนี้

 5.1 ส�านักงาน

  1) ใช้กระดาษสองหน้าเพ่ือลดการใช้กระดาษในสำานักงาน และคัดแยก

กระดาษท่ีใชแ้ล้วออกเป็นกระดาษ A4 และกระดาษอ่ืนๆ เพ่ืองา่ยตอ่การนำาไปรไีซเคลิ

  2) เลือกใช้วัสดุสำานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 5.2 ห้องประชุม

  1) จัดเตรียมไฟล์ข้อมูลท่ีผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จาก

อินเทอรเ์น็ตหรอืจัดทำา QR Code ให้ Scan เพ่ือดาวน์โหลด หรอืใชก้ารพิมพ์เอกสาร

ทั้งสองหน้า หรือพิมพ์เอกสารเท่าที่จำาเป็น

  2) ควรให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างท่ีสร้างขยะมูลฝอยน้อยชิ้น เช่น 

เครื่องดื่มชา กาแฟ ให้ใช้แบบบรรจุขวดสำาหรับตักชง งดใช้แบบซอง 
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  3) จัดบริการน้ำาดื่มในเหยือกพร้อมแก้วเปล่า หากจำาเป็นต้องใช้น้ำาดื่ม       

บรรจุขวดในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวนมาก ควรเลือกใช้น้ำาดื่มบรรจุขวดที่ไม่มี

พลาสติกหุ้มฝาขวด (Plastic Bottle Cap Seal)

  4) เลอืกใชว้สัดธุรรมชาตหิรอืวสัดท่ีุเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มสำาหรบัเป็นวสัดุ

ท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง เช่น ใบตอง หรือพลาสติกท่ีสังเคราะห์จากพืชธรรมชาติ 

กระดาษ งดใช้โฟมและพลาสติกในการตกแต่งสถานที่

 

 5.3 โรงอาหาร/ร้านค้าในพื้นที่ของหน่วยงาน

  1) กำาหนดให้เป็นหน่วยงานที่ปลอดโฟม โดยการออกนโยบายและกำาหนด

ให้ผู้ประกอบการจำาหน่ายอาหารและร้านค้าในพ้ืนท่ี

ของหน่วยงาน งดใช้โฟมบรรจุอาหาร 

โดยการใช้ภาชนะท่ีสามารถนำา

กลับมาใช้ซ้ำาได้ เช่น ป่ินโต 

กลอ่งขา้ว หรอืบรรจุภัณฑ์ท่ี

ทำาจากวสัดธุรรมชาตท่ีิย่อย

สลายได้ง่าย เช่น ใบตอง 

กระดาษ และห้ามไม่ให้นำา

โฟมบรรจุอาหารเข้ามาภายใน

หน่วยงาน
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2) กำาหนดให้เป็นหน่วยงานท่ีลดการใชถ้งุพลาสตกิหูห้ิว 

โดยการออกนโยบายและกำาหนดให้ผู้ประกอบการ

และร้านค้าในพ้ืนท่ีของหน่วยงาน    

ลดการแจกถงุพลาสตกิหูห้ิวสำาหรบั

ใสส่นิคา้ และรณรงคใ์ห้บุคลากร

ในหน่วยงานใช้ถุ ง ผ้ าหรื อ       

ตะกร้าแทนการใช้   

ถงุพลาสติกแบบหูห้ิว

ในการใส่สินค้า

  3) ใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำาได้แทนการใช้วัสดุที่ใช้ครั้งเดียว เช่น การใช้

แก้วน้ำาแทนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิง การสร้างแรงจูงใจโดยการลดราคาหรือ           

ทำาบัตรสะสมแต้มสำาหรับผู้ที่นำาแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ำาในโรงอาหาร

 5.4 บริเวณพื้นที่โดยรอบของหน่วยงานหรือแหล่งท่องเที่ยว

  มีการประกาศเพ่ือให้บุคคลท่ัวไปทราบถึงนโยบายของหน่วยงาน เช่น             

ถ้าหน่วยงานกำาหนดให้ภายในหน่วยงานเป็นพ้ืนท่ีปลอดโฟม ควรมีการติดประกาศ

และขอความร่วมมือไม่ให้บุคลากรรวมถึงบุคคลภายนอกนำาโฟมบรรจุอาหารเข้ามา       

ในพื้นที่ เป็นต้น

พกถุงผ�า
ใปช็อปป�้ง

แทนถุงพลาสติก
ช�วยลดโลกร�อน

รวมพลังลดใช�
ถุงพลาสติก

ECO
BAG
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	 6.	กำรคัดแยก
	 	 ขยะมูลฝอย

 เป็นมาตรการท่ีกำาหนดให้หน่วยงานต่างๆ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตาม         

ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยอย่างน้อยท่ีสุดควรคัดแยกขยะมูลฝอย        

อย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่

 1)  ขยะท่ัวไป ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในรูปแบบนี้ ขยะท่ัวไปท่ีท้ิงในถังน้ี          

จะไม่ได้มีแค่ขยะทั่วไปตามปกติ แต่จะรวมถึงขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิลบางชนิด     

ท่ีไม่สามารถนำาไปขายได้ในพ้ืนท่ีน้ันๆ ฉะน้ัน ขยะท่ัวไปในท่ีน้ี ได้แก่ เศษอาหาร 

เปลือกผลไม้ เศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง ซากสัตว์ ซอง/ถุงขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 

ถุงพลาสติก/กล่องโฟมเป้ือนอาหาร หลอดกาแฟ ซองกาแฟ ครีมเทียมและน้ำาตาล 

ฯลฯ 

ขยะทั่วไปขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล
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  ในกรณีที่หน่วยงานมีพื้นที่และสามารถหาวิธีใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ได้ 

เช่น ใช้เป็นอาหารสัตว์หรือทำาปุ๋ยหมักได้ ควรคัดแยกขยะอินทรีย์จากขยะท่ัวไป          

เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะต้องนำาไปกำาจัด หรือกำาหนดให้พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี

รวบรวมขยะอินทรย์ีท้ิงภายนอกสำานักงานท่ีมถีงัรองรบัจัดเตรยีมไว ้เพ่ือลดกลิน่รบกวน

หรือจัดที่ไว้เฉพาะก็ได้

 2) ขยะรีไซเคิล คัดแยกเฉพาะขยะมูลฝอยท่ีมีมูลค่า สามารถขายได้ในพ้ืนท่ี

น้ันๆ ซึง่สว่นใหญจ่ะเป็นขยะมูลฝอยท่ีมีสว่นประกอบของแกว้ กระดาษ พลาสตกิ 

โลหะ และยาง

 3) ขยะอันตร�ย คัดแยกขยะมูลฝอยท่ีมีความเป็น

อันตรายหรือมีส่วนประกอบเป็นสารท่ีมีอันตราย ได้แก่   

ถา่นไฟฉายใชแ้ลว้ แบตเตอรี ่กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคม ี

ตลับหมึกใช้แล้ว หลอดไฟ ฯลฯ เน่ืองจาก       

ขยะ อันตราย เกิ ดขึ้ นในปริมาณน้อย          

หน่วยงานควรกำาหนดจุดรวบรวมไวท่ี้ใดท่ีหน่ึง 

ไม่จำาเป็นต้องตั้งถังขยะอันตรายในบริเวณ  

ท่ีตั้งถังขยะท่ัวไปและขยะรีไซเคิล อาจจะ

นำาไปตั้งไว้เฉพาะท่ีชั้นล่างของสำานักงาน

หรือจุดอ่ืนๆ ท่ีสะดวกแก่การเข้าถึงเพียง   

จุดเดียวก็เพียงพอแล้ว

ขยะอันตราย
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 การที่คัดแยกขยะมูลฝอยในรูปแบบนี้ เนื่องจากขยะอันตรายหากมีการปนเปื้อน

กับขยะประเภทอ่ืนๆ จะทำาให้ขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกแล้วจะไม่สามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ได ้เพราะมกีารปนเป้ือนของสารพิษ และขยะรไีซเคลิหากมกีารปนเป้ือนของ

ขยะมลูฝอยประเภทอ่ืนๆ กจ็ะทำาให้มรีาคาลดลงจึงตอ้งคดัแยกออกมาเพ่ือเพ่ิมมูลคา่ 

สำาหรบัในถงัขยะท่ัวไปท่ีให้มีการท้ิงรวมกนัระหวา่งขยะท่ัวไปและขยะอินทรย์ี เน่ืองจาก

หน่วยงานท่ีเริ่มดำาเนินการเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ส่วนมากจะยังไม่มีแนวทาง         

ในทางนำาขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม หรือไม่มีสถานท่ีท่ีเหมาะท่ีจะนำา       

ขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ อีกท้ังถ้าเป็นในอาคารต่างๆ บางท่ีมีการห้ามนำาอาหาร

เข้าไปรับประทาน ฉะนั้น ขยะอินทรีย์ก็จะมีปริมาณน้อยมาก ไม่คุ้มที่จะแยกออกมา

ตา่งหาก จึงสามารถท้ิงรวมกบัขยะท่ัวไปและขยะรไีซเคลิท่ีขายไม่ไดใ้นพ้ืนท่ีน้ันไปเลย

 ท้ังน้ี ในการตดัสนิใจวา่จะแยกขยะมูลฝอย

เป็นกี่ประเภท จะต้องพิจารณาว่า เมื่ อมี           

การคัดแยกแล้ว จะนำาไปจัดการต่ออย่างไร          

ถ้าคัดแยกแล้วไม่มีวิ ธี จัดการเฉพาะอย่าง       

เหมาะสมก็ไม่ควรจะคัดแยกออกมาต่างหาก 

เพราะจะทำาให้สิ้นเปลืองในการติดตั้งถังขยะ    

แยกประเภทเพิ่มเติม เช่น หากในสำานักงานนั้น

ไม่มีสถานท่ีสำาหรับหมักทำาปุ๋ยหรือไม่สามารถ  

ส่งไปเป็นอาหารสัตว์ ก็ไม่จำาเป็นต้องมีการตั้ง  

ถังขยะอินทรีย์ ให้ใช้เป็นการตั้งถังขยะท่ัวไป   

เพ่ือรองรับท้ังขยะอินทรีย์และขยะท่ัวไปตามท่ี    

ได้เสนอในข้างต้น

ขยะทั่วไป
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	 7.	กำรจัดวำง
	 	 ภำชนะส�ำหรับ
	 	 รองรับขยะมูลฝอย

 หลังจากท่ีได้กำาหนดว่าจะคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นกี่ประเภทแล้ว ก็นำาภาชนะ

สำาหรบัรองรบัขยะมลูฝอยแยกประเภทไปตดิตัง้ให้เพียงพอ ในกรณท่ีีไม่มีงบประมาณ

ให้ใช้สติ๊กเกอร์ติดเพื่อระบุให้เห็นว่าเป็นถังขยะประเภทใด โดยให้มีรูปและตัวอักษรที่

แสดงประเภทของขยะมลูฝอยให้ชดัเจน แตถ่า้มงีบประมาณเพียงพอ อาจดำาเนินการ 

เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

TOILET

ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิล
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 7.1 ส�านักงาน

  สำานักงาน มีหลักในการจัดวางภาชนะสำาหรับรองรับขยะมูลฝอยก็คือ           

ตั้งถังขยะท่ัวไปและถังขยะรีไซเคิลไว้ด้วยกัน โดยจุดท่ีตั้งควรเป็นจุดท่ีเห็นได้ง่าย        

และมคีนสญัจรผ่านไปมา เชน่ บรเิวณหน้าห้องน้ำา บรเิวณใกลล้ฟิท์หรอืบันได เป็นตน้ 

ท้ังน้ีจะต้องไมก่ดีขวางระบบความปลอดภัยดา้นอัคคภัียของสำานักงาน สำาหรบัถังขยะ

อันตรายควรตั้งเพียงจุดเดียวบริเวณชั้นล่างสุดของอาคาร

  1) ถังขยะท่ัวไป ใช้ภาชนะสีน้ำาเงิน มีข้อความระบุว่า “ขยะท่ัวไป”            

มีสัญลักษณ์รูปคนกำาลังท้ิงขยะลงในถัง พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะท่ัวไปน้ันคือ       

ขยะอะไรบ้าง และอาจมีรปูแสดงเพ่ือเพ่ิมความชดัเจนเพ่ือให้สงัเกตไดง้า่ยขึน้ โดยการ

เก็บขยะจากถังขยะท่ัวไปต้องมีการเก็บจากถังและนำาไปไว้ยังจุดรวบรวมขยะมูลฝอย

ทุกวัน เพื่อส่งกำาจัดต่อไป

  2) ถังขยะรีไซเคิล ใช้ภาชนะสีเหลือง มีข้อความระบุว่า “ขยะรีไซเคิล”          

มีสัญลักษณ์ลูกศรสามอันหมุนวนตามเข็มนาฬิกา (  ) พร้อมข้อความอธิบายว่า 

ขยะรไีซเคลิน้ันคอืขยะอะไรบ้าง และอาจมีรปูแสดงเพ่ือเพ่ิมความชดัเจนและให้สงัเกต

งา่ยขึน้ ในกรณท่ีีแบ่งขยะรไีซเคลิเป็นหลายประเภท ให้เขยีนระบุให้ชดัเจนวา่ ถงัขยะนัน้ 

รองรบัขยะประเภทใด ท้ังน้ีควรมีการเก็บขยะจากถงัขยะรไีซเคลิเพ่ือนำาไปเกบ็รวบรวม

ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากนั้นจึงนำาไปคัดแยกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและจำาหน่ายให้        

ร้านรับซื้อของเก่าหรือซาเล้งต่อไป นอกจากน้ี ถังขยะประเภทน้ีอาจออกแบบช่อง

สำาหรับทิ้งขยะรีไซเคิลชนิดต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้ทิ้ง

  ในกรณีสำานักงานที่มีการใช้กระดาษ ไม่ควรทิ้งกระดาษลงในถังขยะรีไซเคิล 

เพราะทำาให้ราคาตก ควรจัดภาชนะสำาหรับรองรับไว้ต่างหาก โดยอาจจะใช้เป็น        

กล่องกระดาษเพื่อเก็บกระดาษที่ใช้แล้วไว้ใช้ซ้ำาเป็นกระดาษสองหน้า และเมื่อใช้ครบ
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ท้ังสองหน้าก็ให้ใส่กล่องเพ่ือรวบรวมไปขาย โดยจุดท่ีเหมาะกับการต้ังกล่องก็คือ 

บริเวณเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ (Printer)

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบของถังขยะรีไซเคิลที่ออกแบบรูสำาหรับทิ้งขยะรีไซเคิล

ประเภทต่างๆ
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  3) ถังขยะอันตร�ย ใช้ภาชนะสีส้ม มีข้อความระบุว่า “ขยะอันตราย”           

มสีญัลกัษณร์ปูหัวกะโหลกไขว ้พรอ้มขอ้ความอธิบายวา่ ขยะอันตรายน้ันคอืขยะอะไรบ้าง 

และอาจมีรูปแสดงเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนและให้สังเกตง่ายขึ้น ตามปกติขยะอันตราย     

มีปริมาณน้อยมาก จึงวางถังขยะอันตรายเพียงจุดเดียวในอาคารก็เพียงพอแล้ว           

โดยให้แจง้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ทุกคนในอาคาร รวมถึงผูร้ับบริการให้ทราบว่ามีการตั้ง

ถังขยะอันตรายไว้ท่ีจุดใด โดยควรวางไว้ชั้นล่างสุดของอาคารในบริเวณท่ีเจ้าหน้าท่ี    

ทุกคนสามารถเข้าออกได้สะดวก สำาหรับการเก็บขยะอันตรายควรเช็คทุกๆ 3 เดือน 

เมื่อมีปริมาณมากแล้วให้รวบรวมส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือบริษัทเอกชนเพ่ือนำาไป

กำาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัท              

ผู้ให้บริการบำาบัด กำาจัด และขยะอันตรายได้จาก ภ�คผนวก ค

     

จุดทิ้งขยะอันตราย

ขยะอันตราย

ËÅÍ´¿ÅÙÍÍàÃÊà«¹µ� ¶‹Ò¹ä¿©ÒÂ
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ต�ร�งที่ 2 แนวทางการจัดถังขยะให้เพียงพอในสำานักงาน

 ประเภท พนักง�น/ ขน�ด 
ถังที่ใช้

 ขยะ เจ้�หน้�ที่ ของถัง 
(ถัง)

 ลักษณะของถังที่ใช้

 มูลฝอย (คน) (ลิตร)

 ขยะทั่วไป ไม่เกิน 30 60 1 1. ถังทำาจากพลาสติก PP, MDPE, HDPE 

  31 - 60  60  2  หรือวัสดุอื่นที่มีความทนทานเทียบเท่า

   100 1  และเป็นถังที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  61 - 100 60 3  อุตสาหกรรมถังพลาสติกใส่มูลฝอย 

   100 2  มอก. 2558 - 2555 (แบบดังภาพที่ 5)

  101 - 150 60 5 2. ถังทำาจากสแตนเลสหนาอย่างน้อย 

   100 3  1.2 มิลลิเมตร (แบบดังภาพที่ 6)

 ขยะ ไม่เกิน 30 60 1 1. ถังทำาจากพลาสติก PP, MDPE, HDPE 

 รีไซเคิล 31 - 60  60  1  หรือวัสดุอื่นที่มีความทนทานเทียบเท่า

  61 - 100 60 2  และเป็นถังที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

   100 1  อุตสาหกรรมถังพลาสติกใส่มูลฝอย 

  101 - 150 60 3  มอก. 2558 - 2555 (แบบดังภาพที่ 5)

   100 2 2. ถังทำาจากสแตนเลสหนาอย่างน้อย 

      1.2 มิลลิเมตร (แบบดังภาพที่ 6)

 ขยะ ไม่เกิน * 1 * ถังขยะอันตรายที่มีการออกแบบเฉพาะ

 อันตราย 1,000    เพื่อให้เหมาะกับการทิ้งขยะอันตราย

      ที่เกิดขึ้น โดยสามารถดูแบบละเอียด

      ได้ที่ ภ�คผนวก ง (แบบดังภาพที่ 7)
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างแบบของถังขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิลที่ทำาจากพลาสติก

เพื่อใช้ในอาคารสำานักงาน
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างแบบของถังขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิลที่ทำาจากสแตนเลส
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างแบบของถังขยะอันตราย
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างแบบของถังขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิลที่ทำาจากพลาสติก

เพื่อใช้รอบหน่วยงานหรืออยู่ภายนอกสำานักงาน

 7.2 ห้องประชุม

  1) จัดเตรียมภาชนะเพ่ือรองรับแผ่นพับ ใบปลิว หรือเอกสารต่างๆ ท่ี           

ผู้ร่วมประชุมไม่ต้องการไว้ที่บริเวณทางออก เพื่อนำาไปใช้ซ้ำาหรือรวบรวมไปจำาหน่าย

  2) จัดให้มีภาชนะเพ่ือรองรับการแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือสะดวก        

ต่อการนำาไปใช้ประโยชน์หรือกำาจัดทิ้ง
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  3) การประชมุในหนว่ยงานสามารถจัดแบบ Green Meeting โดยอาหาร

ว่างและเครื่องดื่มใช้ระบบบริการตนเอง งดการเสิร์ฟอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมประชุม       

ตักแต่พอทานด้วยตนเอง ใช้การชงเครื่องดื่มแบบตักด้วยตนเอง งดการใช้เครื่องดื่ม

แบบที่เป็นซองเล็กๆ 

 7.3 โรงอาหาร/ร้านค้าในพื้นที่ของหน่วยงาน

  การคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงอาหาร ควรแยกเศษอาหาร น้ำาและน้ำาแข็ง      

ขยะรไีซเคลิ และขยะท่ัวไป ลงในภาชนะรองรบัตามประเภทของขยะมลูฝอยท่ีกำาหนด

เพื่อง่ายและสะดวกต่อการนำาไปใช้ประโยชน์หรือกำาจัด

 7.4 บริเวณพื้นที่โดยรอบของหน่วยงาน

  บรเิวณพ้ืนท่ีโดยรอบของหน่วยงาน มีหลกัในการจัดวางภาชนะสำาหรบัรองรบั

ขยะมูลฝอยก็คือ ตั้งถังขยะท่ัวไปและถังขยะรีไซเคิลไว้ด้วยกันในจุดท่ีมีเจ้าหน้าท่ี

ประจำาอยู่ ในกรณท่ีีมพ้ืีนท่ีกวา้งมากควรมกีารต้ังถงัขยะเพ่ิมเตมิ โดยต้ังในจุดท่ีเห็นไดง้า่ย 

เป็นจุดท่ีคนสัญจรไปมา เช่น บริเวณริมทางเดิน บริเวณด้านข้างของประตูทางเข้า 

ฯลฯ สำาหรับขยะอันตรายให้ตั้งไว้เพียงจุดเดียว ณ บริเวณท่ีมีเจ้าหน้าท่ีรวมอยู่       

จำานวนมากและเจ้าหน้าท่ีทุกคนสามารถเขา้ออกไดส้ะดวก สำาหรบักรณท่ีีมีสำานักงาน

ในพ้ืนท่ี ในสว่นของสำานักงานให้ดำาเนินการตัง้ถงัขยะตามขอ้ 5.1 และให้ใชจุ้ดสำาหรบั

ทิ้งขยะอันตรายรวมไว้ที่เดียวบริเวณชั้น 1 ของสำานักงานไม่ต้องมีการแยกจุดทิ้งขยะ

อันตรายเพิ่มต่างหาก

  1) ถังขยะท่ัวไป ใช้ภาชนะสีน้ำาเงิน มีข้อความระบุว่า “ขยะท่ัวไป”             

มีสัญลักษณ์รูปคนกำาลังท้ิงขยะลงในถัง พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะท่ัวไปน้ันคือ       
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ขยะอะไรบ้าง และอาจมีรูปแสดงเพื่อเพิ่มความชัดเจนเพื่อให้สังเกตง่ายขึ้น โดยการ

เก็บขยะจากถังขยะท่ัวไปให้มีการเก็บจากถังทุกวันและนำาไปไว้ยังจุดรวบรวมขยะ

มูลฝอยทุกวันเพื่อส่งกำาจัดต่อไป

  2) ถังขยะรีไซเคิล ใช้ภาชนะสีเหลือง มีข้อความระบุว่า “ขยะรีไซเคิล”         

มีสัญลักษณ์ลูกศรสามอันหมุนวนตามเข็มนาฬิกา พร้อมข้อความอธิบายว่า             

ขยะรไีซเคลิน้ันคอืขยะอะไรบ้าง และอาจมีรปูแสดงเพ่ือเพ่ิมความชดัเจนและให้สงัเกต

ง่ายขึ้น ในกรณีที่แบ่งขยะรีไซเคิลเป็นหลายประเภท ให้เขียนระบุให้ชัดเจนว่า ถังนั้น

รองรบัขยะประเภทใด ทัง้นีใ้หม้กีารเก็บขยะจากถงัขยะรีไซเคิลเพือ่นำาไปเกบ็รวบรวม

ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากนั้นจึงนำาไปคัดแยกเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและจำาหน่ายให้      

ร้านรับซื้อของเก่าหรือซาเล้งต่อไป

  3) ถังขยะอันตร�ย ใช้ภาชนะสีส้ม มีข้อความระบุว่า “ขยะอันตราย”           

มสีญัลกัษณร์ปูหัวกะโหลกไขว ้พรอ้มขอ้ความอธิบายวา่ ขยะอันตรายน้ันคอืขยะอะไรบ้าง 

และอาจมีรูปแสดงเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนและให้สังเกตง่ายขึ้น ตามปกติขยะอันตราย    

มีปริมาณน้อยมาก จึงวางถังขยะอันตรายเพียงจุดเดียวในบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่รวมอยู่

จำานวนมากและพนักงาน/เจ้าหนา้ท่ีทุกคนสามารถเขา้ออกไดส้ะดวก สำาหรบักรณท่ีีมี

สำานักงานในพ้ืนท่ี ให้ใช้จุดสำาหรับท้ิงขยะอันตรายรวมไว้ท่ีเดียวบริเวณชั้น 1 ของ

สำานักงานไม่ต้องมีการแยกจุดท้ิงขยะอันตรายเพ่ิมต่างหาก โดยให้แจ้งพนักงาน/         

เจ้าหน้าท่ีทุกคนในพ้ืนท่ี รวมถึงผู้รับบริการให้ทราบว่ามีการต้ังถังขยะอันตรายไว้ท่ี

บริเวณใด สำาหรับการเก็บขยะอันตรายควรเช็คทุกๆ 3 เดือน เมื่อมีปริมาณมากแล้ว

ให้รวบรวมส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือบริษัทเอกชนเพ่ือนำาไปกำาจัดอย่างถูกต้อง        

ตามหลักวิชาการต่อไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทผู้ให้บริการบำาบัด กำาจัด 

และขยะอันตรายได้จาก ภ�คผนวก ค
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ต�ร�งที่ 3 แนวทางการจัดถังขยะให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่

 ประเภท ขน�ดพื้นที่ ขน�ด 
ถังที่ใช้

 ขยะ (ต�ร�ง ของถัง 
(ถัง)

 ลักษณะของถังที่ใช้

 มูลฝอย เมตร) (ลิตร)

 ขยะทั่วไป ไม่เกิน 250 60 1 1. ถังทำาจากพลาสติก PP, MDPE, HDPE 

  251 - 500 60  2  หรือวัสดุอื่นที่มีความทนทานเทียบเท่า

   100 1  และเป็นถังที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  501 - 750 60 3  อุตสาหกรรมถังพลาสติกใส่มูลฝอย 

   100 2  มอก. 2558 - 2555 มีล้อเพื่อให้ง่าย

  751 - 1,000 60 4  ในการเก็บขน (แบบดังภาพที่ 8)

   100 2 2. ถังทำาจากสแตนเลสหนาอย่างน้อย 

      1.2 มิลลิเมตร (แบบดังภาพที่ 6)

 ขยะ ไม่เกิน 250 60 1 1. ถังทำาจากพลาสติก PP, MDPE, HDPE 

 รีไซเคิล 251 - 500  60  1  หรือวัสดุอื่นที่มีความทนทานเทียบเท่า

  501 - 750 60 2  และเป็นถังที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

   100 2  อุตสาหกรรมถังพลาสติกใส่มูลฝอย 

  751 - 1,000 60 2  มอก. 2558 - 2555 มีล้อเพื่อให้ง่าย

   100 2  ในการเก็บขน (แบบดังภาพที่ 8)

     2. ถังทำาจากสแตนเลสหนาอย่างน้อย 

      1.2 มิลลิเมตร (แบบดังภาพที่ 6)

 ขยะ ไม่เกิน * 1 * ถังขยะอันตรายที่มีการออกแบบเฉพาะ

 อันตราย 12,000    เพื่อให้เหมาะกับการทิ้งขยะอันตราย

      ที่เกิดขึ้น โดยสามารถดูแบบละเอียด

      ได้ที่ ภ�คผนวก ง (แบบดังภาพที่ 7)
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 7.5 หน่วยงานที่มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการเป็นประจ�าหรือแหล่งท่องเที่ยว

  หน่วยงานท่ีมีบุคคลภายนอกมาใช้บริการเป็นประจำาหรือแหล่งท่องเท่ียว         

มีหลักในการจัดวางภาชนะสำาหรับรองรับขยะมูลฝอยก็คือ ให้พิจารณาตามลักษณะ

ของหน่วยงานถ้ามีลักษณะเป็นสำานักงานให้ปฏิบัติตามข้อ 7.1 แต่ถ้ามีลักษณะ         

เป็นพ้ืนท่ีภายนอกสำานักงานให้ปฏิบัตติามขอ้ 7.4 แต่มีขอ้ท่ีควรพิจารณาเพ่ิมเติม คอื 

ควรตั้งถังขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิลไว้คู่กันอย่างน้อยแบบละ 1 ถังทุกจุดที่มีการ

จำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และในกรณีท่ีมีการอนุญาตให้รับประทานอาหารได้     

ควรกำาหนดจุดเฉพาะให้รับประทานอาหาร ไม่ควรให้มีการนำาอาหารออกนอกพ้ืนท่ี        

ที่ระบุ เพราะนอกจากจะยากต่อการควบคุมแล้ว ยังอาจจะทำาให้มีการหกเลอะเทอะ

ของอาหารและเครือ่งดืม่ ซึง่ทำาให้เป็นทัศนะท่ีไม่น่ามองในแหลง่ท่องเท่ียวอีกดว้ย และ

เนื่องจากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก ดังนั้น ในการตั้ง

ถงัขยะควรมีตดิป้ายประชาสมัพันธ์ควบคูไ่วด้ว้ย เพ่ือเป็นขอ้แนะนำาให้บุคคลภายนอก

ท้ิงขยะมูลฝอยในถังขยะแยกประเภท

ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ภาชนะที่จัด

เ พ่ือรองรับขยะมูลฝอย       

แยกประเภทควรมีลักษณะ

กลมกลืนกับบริเวณและ

พื้นที่

  1) ถังขยะท่ัวไป ใช้ภาชนะสีน้ำาเงิน มีข้อความระบุว่า “ขยะท่ัวไป”              

มีสัญลักษณ์รูปคนกำาลังท้ิงขยะลงในถัง พร้อมข้อความอธิบายว่า ขยะท่ัวไปน้ันคือ     

ขยะอะไรบ้าง และอาจมีรูปแสดงเพื่อเพิ่มความชัดเจนและให้สังเกตง่ายขึ้น โดยการ

เก็บขยะจากถังขยะทั่วไปให้มีการเก็บจากถังวันละ 2 ครั้งและนำาไปไว้ยังจุดรวบรวม

ขยะมูลฝอยเพื่อส่งกำาจัดต่อไป

Center

ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไป
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  2) ถังขยะรีไซเคิล ใช้ภาชนะสีเหลือง มีข้อความระบุว่า “ขยะรีไซเคิล”          

มสีญัลกัษณล์กูศรสามอันหมนุวนตามเขม็นาฬิกา พรอ้มขอ้ความอธิบายวา่ ขยะรไีซเคลิ 

น้ันคือขยะอะไรบ้าง และอาจมีรูปแสดงเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนและให้สังเกตง่ายขึ้น         

ในกรณท่ีีแบ่งขยะรไีซเคลิเป็นหลายประเภท ให้เขยีนระบุให้ชดัเจนวา่ ถังน้ันรองรบัขยะ 

ประเภทใด ท้ังน้ีให้มกีารเกบ็ขยะจากถงัขยะรไีซเคลิไปไวยั้งจุดรวบรวมขยะวนัละ 1 ครัง้ 

เพื่อนำาไปคัดแยกเพื่อเพิ่มมูลค่าและจำาหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่าหรือซาเล้งต่อไป 

   ในกรณีร้านค้ามีการจำาหน่ายสินค้าท่ีเป็นกระป๋องน้ำาหรือขวดน้ำา          

เป็นจำานวนมาก ควรตั้งถังขยะแยกประเภทย่อยของขยะรีไซเคิลบริเวณร้านค้า           

(แตล่ดขนาดถังลง) เพ่ือชว่ยลดภาระในการนำาไปคดัแยกโดยให้แสดงเป็นรปูภาพของ

ขยะรไีซเคลิท่ีจะให้ท้ิงให้ชดัเจนหรอืออกแบบฝาถงัให้เหมาะสมกบัลกัษณะรปูรา่งของ

ขยะรีไซเคิลท่ีจะท้ิง จะเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวแยกขยะมูลฝอยได้ง่ายขึ้น          

(แบบดังภาพที่ 4)

  3) ถังขยะอันตร�ย ใช้ภาชนะสีส้ม มีข้อความระบุว่า “ขยะอันตราย”            

มสีญัลกัษณร์ปูหัวกะโหลกไขว ้พรอ้มขอ้ความอธิบายวา่ ขยะอันตรายน้ันคอืขยะอะไรบ้าง 

และอาจมีรูปแสดงเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนและให้สังเกตง่ายขึ้น โดยปกติขยะอันตราย        

มปีรมิาณน้อยมาก ซึง่ขยะอันตรายจากนกัท่องเท่ียวสว่นใหญก่ค็อื ถา่นไฟฉาย ดงัน้ัน

การวางถังขยะอันตรายเพียงจุดเดียวบริเวณท่ีมีจุดขายบัตรหรือใกล้บริเวณทางเข้า          

ก็เพียงพอรองรับขยะอันตรายท่ีเกิดขึ้นแล้ว โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีและ         

นักท่องเที่ยวทราบว่ามีการตั้งถังขยะอันตรายไว้ที่จุดใด สำาหรับการเก็บขยะอันตราย

ควรเช็คทุกๆ 3 เดือน เมื่อมีปริมาณมากแล้วให้รวบรวมส่งให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือ

บรษิทัเอกชนเพ่ือนำาไปกำาจัดอย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการตอ่ไป โดยสามารถตรวจสอบ 

รายชื่อบริษัทผู้ให้บริการบำาบัด กำาจัด และขยะอันตรายได้จาก ภ�คผนวก ค
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ต�ร�งที่ 4 แนวทางการจัดถังขยะให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว

 ประเภท จำ�นวน ขน�ด 
ถังที่ใช้

 ขยะ นักท่องเที่ยว ของถัง 
(ถัง)

 ลักษณะของถังที่ใช้

 มูลฝอย (คน/วัน) (ลิตร)

 ขยะทั่วไป ไม่เกิน 50 60 1 1. ถังทำาจากพลาสติก PP, MDPE, HDPE 

  51 - 100  60  2  หรือวัสดุอื่นที่มีความทนทานเทียบเท่า

   100 1  และเป็นถังที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  101 - 150 60 3  อุตสาหกรรมถังพลาสติกใส่มูลฝอย 

   100 2  มอก. 2558 - 2555 มีล้อเพื่อให้ง่าย

  151 - 200 60 4  ในการเก็บขน (แบบดังภาพที่ 8)

   100 2 2. ถังทำาจากสแตนเลสหนาอย่างน้อย 

      1.2 มิลลิเมตร (แบบดังภาพที่ 6)

 ขยะ ไม่เกิน 50 60 1 1. ถังทำาจากพลาสติก PP, MDPE, HDPE 

 รีไซเคิล 51 - 100  60  2  หรือวัสดุอื่นที่มีความทนทานเทียบเท่า

   100 1  และเป็นถังที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

  101 - 150 60 3  อุตสาหกรรมถังพลาสติกใส่มูลฝอย 

   100 2  มอก. 2558 - 2555 มีล้อเพื่อให้ง่าย

  151 - 200 60 4  ในการเก็บขน (แบบดังภาพที่ 8)

   100 2 2. ถังทำาจากสแตนเลสหนาอย่างน้อย 

      1.2 มิลลิเมตร (แบบดังภาพที่ 6)

 ขยะ ไม่เกิน * 1 * ถังขยะอันตรายที่มีการออกแบบเฉพาะ

 อันตราย 1,000    เพื่อให้เหมาะกับการทิ้งขยะอันตราย

      ที่เกิดขึ้น โดยสามารถดูแบบละเอียด

      ได้ที่ ภ�คผนวก ง (แบบดังภาพที่ 7)
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  ถังขยะแยกประเภท ถ้าทำาจากพลาสติก PP, MDPE หรือ HDPE จะมีราคา

ถูกกว่าถังขยะท่ีทำาจากสแตนเลสมาก กล่าวคือ ถังท่ีทำาจากพลาสติกท่ีมีขนาด           

60 ลิตร จะมีราคาประมาณ 900 - 1,200 บาท/ถัง และถังขยะพลาสติกขนาด          

100 ลิตร จะมีราคาประมาณ 1,800 - 2,400 บาท/ถัง แต่ถังที่ทำาจากสแตนเลสที่มี

ขนาด 60 ลิตร จะมีราคาประมาณ 3,200 - 5,200 บาท/ถัง และถังขยะสแตนเลส

ขนาด 100 ลิตร จะมีราคาประมาณ 7,000 - 12,000 บาท/ถัง (ราคาจากการสำารวจ 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 โดยราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาวัตถุดิบและ

ค่าขนส่งด้วย) ท้ังน้ี เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อถังขยะ อาจจะซื้อมาเพียง   

แบบเดียวสีเดียวแล้วใช้การติดสติ๊กเกอร์เพ่ือระบุว่าเป็นถังขยะสำาหรับท้ิงขยะมูลฝอย

ประเภทใดก็ได้

  แนวทางในการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีกลา่วมาขา้งตน้ เป็นเพียงแนวทางขัน้ต่ำา 

สำาหรับหน่วยงานท่ีเริ่มดำาเนินการเรื่องคัดแยกขยะมูลฝอย สำาหรับหน่วยงานท่ีมี         

การดำาเนินการเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่แล้ว หรือมีศักยภาพในการคัดแยก             

ขยะมูลฝอยเพื่อนำาไปจัดการได้หลายประเภทมากกว่านี้ โดยขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยก

มาแล้วมีแนวทางในการนำาไปดำาเนินการดังนี้ 

200
ลิตร 100

ลิตร

60
ลิตร
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ต�ร�งที่ 5 แนวทางเบื้องต้นในการจัดการขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว

 ประเภท ประเภทย่อย ก�รทิ้ง ก�รจัดก�ร

 ขยะอินทรีย์ เศษอาหารทั่วไป กวาดจากภาชนะทิ้ง นำาไปรวมกบัเศษอาหาร

   ในถังขยะอินทรีย์ จากโรงอาหาร

  เศษอาหารจากการ รวบรวมไว้ในภาชนะ - ให้เอกชนดำาเนินการ

  ประกอบอาหารของ ที่จัดเตรียมไว้  เก็บขนทุกวันเพื่อ

  ร้านค้าและการ   นำาไปเลี้ยงสุกร

  รับประทานอาหาร  - นำาไปหมักทำาปุ๋ย

  ในโรงอาหาร   หรือน้ำาหมักชีวภาพ

 ขยะรีไซเคิล ไม่มีการแบ่งถังย่อย แยกขยะมูลฝอย พนักงาน

  ของขยะรีไซเคิล ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ ทำาความสะอาด

   ขยะรีไซเคิลออกไป  คัดแยก และรวบรวม

   นำาเฉพาะขยะรีไซเคิล เพื่อจำาหน่ายแก่

   ทิ้งในถังขยะรีไซเคิล ร้านรับซื้อของเก่า

  ขวดแก้ว เทเครื่องดื่มออก รวบรวมเพื่อจำาหน่าย

   ให้หมด และกลั้วด้วย  แก่ร้านรับซื้อของเก่า

   น้ำาสะอาด ทิ้งใน

   ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ 

  กระดาษ ดำาเนินการแยก รวบรวมเพื่อจำาหน่าย

   กระดาษขาว A4  แก่ร้านรับซื้อของเก่า

   และกระดาษสี ทิ้งใน

   ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ 
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 ประเภท ประเภทย่อย ก�รทิ้ง ก�รจัดก�ร

 ขยะรีไซเคิล กล่องเครื่องดื่มยูเอชที เทเครื่องดื่มออก - รวบรวมเพื่อจำาหน่าย

 (ต่อ)  ให้หมด ดึงหู   แก่ร้านรับซื้อของเก่า

   พับกล่อง บีบให้แบน - ส่งให้โครงการ

   ทิ้งในภาชนะที่จัด  หลังคาเขียวเพื่อ

   เตรียมไว้  มูลนิธิอาสา

     เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 

     ยามยาก สอบถาม

     รายละเอียดได้ที่ 

     0 2752 8575 

     หรือที่ http://www.

     greenroof.in.th/

  ขวดเครื่องดื่มที่ทำาจาก เทเครื่องดื่มออก รวบรวมเพื่อจำาหน่าย

  พลาสติกใส (PET) ให้หมดและกลั้วด้วย  แก่ร้านรับซื้อของเก่า

   น้ำาสะอาด ทิ้งใน

   ภาชนะที่จัดเตรียมไว้

  ขวดเครื่องดื่มที่ทำา เทเครื่องดื่มออก รวบรวมเพื่อจำาหน่าย

  จากพลาสติกชนิดอื่น ให้หมด และกลั้วด้วย  แก่ร้านรับซื้อของเก่า

   น้ำาสะอาด ทิ้งใน

   ภาชนะที่จัดเตรียมไว้
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 ประเภท ประเภทย่อย ก�รทิ้ง ก�รจัดก�ร

 ขยะรีไซเคิล กระป๋องเครื่องดื่มที่  เทเครื่องดื่มออก  - รวบรวมเพื่อจำาหน่าย

 (ต่อ) ทำาจากอะลูมิเนียม ให้หมด และกลั้วด้วย  แก่ร้านรับซื้อของเก่า

   น้ำาสะอาด ทิ้งใน - ส่งให้โครงการบริจาค

   ภาชนะที่จัดเตรียมไว้  อะลูมิเนียมเพื่อจัดทำา

     ขาเทียมพระราชทาน 

     สอบถามรายละเอียด

     ได้ที่ 0 2298 2495-9 

     หรือที่ http://

     www.pcd.go.th/

  กระป๋องเครื่องดื่มที่ เทเครื่องดื่มออก  รวบรวมเพื่อจำาหน่าย

  ทำาจากโลหะชนิดอื่น ให้หมด และกลั้วด้วย  แก่ร้านรับซื้อของเก่า

   น้ำาสะอาด ทิ้งใน

   ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ 

 ขยะอันตราย  - แยกทิ้งด้วยความ - หน่วยงานที่อยู่ใน

   ระมัดระวังในภาชนะ  กรุงเทพมหานคร

   ที่จัดเตรียมไว้  ติดต่อสำานักงานเขต

     เพื่อมารับไปกำาจัด

     ตามหลักวิชาการ

     ต่อไป
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 ประเภท ประเภทย่อย ก�รทิ้ง ก�รจัดก�ร

 ขยะอันตราย   - หน่วยงานที่อยู่

 (ต่อ)    ต่างจังหวัด ติดต่อ

     เทศบาลในพื้นที่

     เพื่อมารับไปกำาจัด

     ตามหลักวิชาการ

     ต่อไป

    - ว่าจ้างบริษัทเอกชน

     ที่ได้รับอนุญาต

     โดยเฉพาะใน

     ดำาเนินการเก็บขน

     และกำาจัด โดย

     สามารถตรวจสอบ

     ได้จากภาคผนวก ค

 ขยะทั่วไป  - ทิ้งในภาชนะ ส่งให้หน่วยงานท้องถิ่น

   ที่จัดเตรียมไว้ หรือบริษัทเอกชน

    ดำาเนินการเก็บขน

    และกำาจัด

 

ขยะอินทรีย� ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายขยะทั่วไป
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	 8.	กิจกรรมเสริม	
	 	 สนับสนุนที่สำมำรถ
	 	 เลือกปฏิบัติเพิ่มเติม

 1) โครงก�รบรจิ�คอะลมิูเนียมเพ่ือจัดทำ�ข�เทียมพระร�ชท�น คดัแยกขยะมลูฝอย 

ท่ีมีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ นำามาบริจาคสำาหรับเป็นต้นทุนในการจัดหา        

อุปกรณ์ขาเทียมให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร. 0 2298 2495-9 หรือที่ 

http://www.pcd.go.th/

 2) โครงก�รหลงัค�เขยีวเพ่ือมูลนิธิอ�ส�เพ่ือนพ่ึง (ภ�ฯ) ย�มย�ก คดัแยกกลอ่ง

เครื่องดื่มยูเอชที เพื่อใช้ทำากระเบื้องมุงหลังคา และอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ 

กลอ่งดนิสอ ฯลฯ แกผู้่ยากไรแ้ละนักเรยีนในชนบท สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

ที่ ศูนย์ข้อมูลโครงการฯ โทร. 0 2752 8575 หรือที่ http://www.greenroof.in.th/

 3) โครงก�รขยะแลกแตม้ สามารถทำาไดเ้องในหน่วยงาน โดยจัดสรรเงนิทุนตัง้ตน้ 

เพ่ือใชก้ารซือ้สิง่ของหรอืสนิคา้ท่ีใชใ้นชวีติประจำาวนั เพ่ือให้พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีสามารถ 

นำาขยะรีไซเคิลหรือขยะอันตรายท่ีแยกและรวบรวมมาแลกสิ่งของหรือสินค้าท่ีใช้ใน     

ชีวิตประจำาวัน โดยขยะรีไซเคิลท่ีรวบรวมได้จะนำาไปจำาหน่ายแก่ร้านรับซื้อของเก่า        

เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินโครงการ สำาหรับขยะอันตรายท่ีแลกมาน้ัน         

เพ่ือป้องกันการท้ิงปนกับขยะท่ัวไป ซึ่งเมื่อรวบรวมมาก็จะนำาส่งกำาจัดอย่างถูกต้อง    

ตามหลักวิชาการต่อไป

+
แต�ม



แนวปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ54

	 9.	กำรเก็บกัก
	 	 ขยะมูลฝอย

 หลังจากการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพ่ือนำามาใช้ประโยชน์แล้ว          

ขยะมลูฝอยท่ีเหลอืจะตอ้งมสีถานท่ีเกบ็กักซึง่อย่างน้อยท่ีสดุต้องเพียงพอท่ีจะสามารถ

รองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นได้ประมาณ 3 วัน เพ่ือรอหน่วยงานท้องถิ่น         

หรือบริษัทเอกชนเก็บรวบรวมไปกำาจัด และต้องจัดสถานท่ีสำาหรับเก็บขยะอันตราย

แยกต่างหากด้วย โดยมีแนวทางการดำาเนินการดังนี้

 1) ควรต้ังในสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดี มีหลังคาป้องกันฝนไม่ให้สาดเข้า        

ด้านใน มีผนังหรือฉากกั้นเพ่ือไม่ให้เกิดทัศนะท่ีไม่น่ามอง และมีพ้ืนท่ีเพียงพอให้            

รถเก็บขยะสามารถเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยได้โดยง่าย

 2) ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอย หมั่นทำาความสะอาด

เพื่อให้ไม่เป็นที่เพาะพันธุ์ของพาหะนำาโรค และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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 3) ขยะอินทรย์ี ควรเกบ็รวบรวมไวใ้นภาชนะรองรบัท่ีมีฝาปิดมิดชดิเพ่ือป้องกนั

สตัวร์บกวน ถา้มกีารนำาไปใชป้ระโยชน์หลายรปูแบบควรมกีารตดิป้ายระบุอย่างชดัเจน

เพื่อให้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น โดยขยะอินทรีย์ควรเก็บขนออกเพื่อไปใช้

ประโยชน์วันต่อวันเพื่อป้องกันปัญหาสัตว์รบกวน เชื้อโรค และกลิ่น

 4) ขยะรีไซเคิล ควรเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ 

ท่ีมกีารติดป้ายระบุอย่างชดัเจน เชน่ ขวดพลาสตกิใส พลาสตกิอ่ืนๆ กลอ่งเครือ่งดืม่

ยูเอชที เป็นต้น และมีการจัดแบ่งพื้นที่หรือทำาที่กั้นแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทไว้

โดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกในการขนย้ายไปจำาหน่ายให้กับผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า

ต่อไป

 5) ขยะอันตราย ควรเกบ็รวบรวมไวใ้นภาชนะรองรบัขยะอันตรายประเภทตา่งๆ 

ที่มีการติดป้ายระบุอย่างชัดเจน เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ เป็นต้น 

และมีการจัดแบ่งพ้ืนท่ีหรือทำาท่ีกั้นแยกขยะอันตรายแต่ละประเภทไว้โดยเฉพาะ         

เพ่ือป้องกนัการเกดิปฏิกริยิาของขยะอันตรายท่ีเกบ็ไวก้บัขยะมูลฝอยอ่ืนซึง่อาจจะเกิด

อันตรายได ้หากมกีารจัดเกบ็อย่างไม่ถกูตอ้ง และเม่ือมกีารเกบ็กกัในปรมิาณท่ีมากพอ 

อาจจะสง่ให้หน่วยงานท้องถิน่ (หนว่ยงานท่ีอยู่ในกรงุเทพมหานครตดิตอ่สำานักงานเขต 

สำาหรับหน่วยงานท่ีอยู่ต่างจังหวัดติดต่อเทศบาลในพ้ืนท่ีเพ่ือมารับไปกำาจัดตามหลัก

วิชาการต่อไป) หรือว่าจ้างบริษัทเอกชนเก็บรวบรวมไปกำาจัด (สามารถตรวจสอบ         

รายชื่อบริษัทผู้ให้บริการบำาบัด กำาจัด และขยะอันตรายได้จาก ภ�คผนวก ค)

 6) ขยะท่ัวไป ควรมีสถานท่ีเกบ็รวบรวมขยะท่ัวไปอย่างน้อยตามท่ีกำาหนดวา่ดว้ย

หลักเกณฑ์การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานท่ีและสถานบริการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2548 ซึ่งมีขนาดประมาณ 2 เมตร x 3 เมตร และเพียงพอที่จะ

สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยอื่นๆ ได้ประมาณ 3 วัน
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ต�ร�งที่ 6 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้ว

 
ลำ�
 ชนิดของ ก�รจัดก�รเบื้องต้น ก�รรวบรวมขยะมูลฝอย ก�รจัดก�รสุดท้�ย

 ดับ
 ขยะ 

วิธีก�ร
 ผู้รับ จุด ผู้รับ ผู้ประส�น 

วิธีก�ร
 ผู้รับ 

คว�มถี่
  มูลฝอย  ผิดชอบ รวบรวม ผิดชอบ ง�น  ผิดชอบ 

 1 เศษอาหาร ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบ จุดรวบรวม ผู้ประกอบการ ฝ่ายอาคาร จัดให้มี บริษัท ทุกวัน

  จากการ แยกเศษ อาหารใน เศษอาหาร ในโรงอาหาร สถานที่ เอกชน เอกชน

  ประกอบ อาหาร โรงอาหาร    ดำาเนินการ

  อาหารของ รวบรวมไว้     เก็บขน

  ผู้ประกอบการ ในภาชนะที่     เพื่อนำาไป 

   กำาหนด     เลี้ยงสัตว์

 2 เศษอาหาร เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จุดรวบรวม พนักงาน ฝ่ายอาคาร จัดให้มี บริษัท ทุกวัน

  จากการ ทุกคนแยก ทุกคน เศษอาหาร ทำาความ สถานที่ เอกชน เอกชน

  รับประทาน เศษอาหาร   สะอาด  ดำาเนินการ

  อาหารใน รวบรวมไว้     เก็บขน

  ห้องอาหาร ในภาชนะ     เพื่อนำาไป

   ที่กำาหนด     เลี้ยงสัตว์

 3 ขวดแก้ว แยกทิ้งลง เจ้าหน้าที่ สถานที่เก็บ พนักงาน ฝ่ายอาคาร ขายให้ พนักงาน 1 ครั้ง/

   ภาชนะ ทุกคน รวบรวม ทำาความ สถานที่ ผู้ประกอบการ ทำาความ 1 สัปดาห์

   รองรับ  ขยะรีไซเคิล สะอาด  รับซื้อ สะอาด

   ตามที่ระบุไว้     ของเก่า

 4 กระดาษ ทิ้งลงใน เจ้าหน้าที่ แต่ละ แต่ละ แต่ละ ขายให้ แต่ละ

  คอมพิวเตอร์ ภาชนะ ทุกคน ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ผู้ประกอบการ ส่วนงาน 1 ครั้ง/

  ที่ใช้แล้ว รองรับ  ดำาเนินการ   รับซื้อ  1 สัปดาห์

     แยกเก็บ   ของเก่า

     รวบรวมเอง  

 5 กล่อง เทเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ สถานที่เก็บ พนักงาน ฝ่ายอาคาร ส่งให้ โครงการ 1 ครั้ง/

  เครื่องดื่ม ออกให้หมด ทุกคน รวบรวม ทำาความ สถานที่ โครงการ หลังคาเขียว 3 เดือน

  ยูเอชที พับกล่อง   ขยะรีไซเคิล สะอาด  หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิ

    แยกทิ้งลง     เพื่อมูลนิธิ อาสาเพื่อน

   ภาชนะรองรับ     อาสาเพื่อน พึ่ง (ภาฯ) 

   ตามที่ระบุไว้     พึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

        ยามยาก
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ลำ�
 ชนิดของ ก�รจัดก�รเบื้องต้น ก�รรวบรวมขยะมูลฝอย ก�รจัดก�รสุดท้�ย

 ดับ
 ขยะ 

วิธีก�ร
 ผู้รับ จุด ผู้รับ ผู้ประส�น 

วิธีก�ร
 ผู้รับ 

คว�มถี่
  มูลฝอย  ผิดชอบ รวบรวม ผิดชอบ ง�น  ผิดชอบ

 6 ขวดเครื่องดื่ม เทเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ สถานที่ พนักงาน ฝ่ายอาคาร ขายให้ พนักงาน 1 ครั้ง/

  ที่ทำาจาก ออกให้หมด  ทุกคน เก็บรวบรวม ทำาความ สถานที่ ผู้ประกอบการ ทำาความ 1 สัปดาห์

  พลาสติกใส แยกทิ้งลง  ขยะรีไซเคิล สะอาด  รับซื้อ สะอาด

  (PET) ภาชนะ     ของเก่า

   รองรับ

   ตามที่ระบุ

 7 7.1 พลาสติก เทอาหาร เจ้าหน้าที่ สถานที่เก็บ พนักงาน ฝ่ายอาคาร ขายให้ พนักงาน 1 ครั้ง/

  อื่นๆ ที่ และ ทุกคน รวบรวม ทำาความ สถานที่ ผู้ประกอบการ ทำาความ 1 สัปดาห์

  สามารถ เครื่องดื่ม  ขยะรีไซเคิล สะอาด  รับซื้อ สะอาด

  นำากลับไป ออกให้หมด     ของเก่า

  รีไซเคิลได้ แยกทิ้งลง

  7.2 พลาสติก ภาชนะ  สถานที่ พนักงาน ฝ่ายอาคาร ดำาเนินการ กทม./อปท. ทุกวัน

  อื่นๆ ที่ รองรับ  เก็บกัก ทำาความ สถานที่ กำาจัด

  ไม่สามารถ ตามที่ระบุ  ขยะทั่วไป สะอาด  อย่างถูกต้อง

  นำากลับไป

  รีไซเคิลได้   

 8 กระป๋อง เทเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ สถานที่เก็บ พนักงาน ฝ่ายอาคาร ส่งให้ โครงการ 1 ครั้ง/

  เครื่องดื่ม ออกให้หมด ทุกคน รวบรวม ทำาความ สถานที่ โครงการ บริจาค 3 เดือน

  ที่ทำาจาก แยกทิ้งลง  ขยะรีไซเคิล สะอาด  บริจาค อะลูมิเนียม

  อะลูมิเนียม ภาชนะ     อะลูมิเนียม เพื่อจัดทำา

   รองรับ     เพื่อจัดทำา ขาเทียม

   ตามที่ระบุ     ขาเทียม พระราชทาน

        พระราชทาน

 9 กระป๋อง แยกทิ้งลง เจ้าหน้าที่ สถานที่เก็บ พนักงาน ฝ่ายอาคาร ขายให้ พนักงาน 1 ครั้ง/

  เหล็ก ภาชนะ ทุกคน รวบรวม ทำาความ สถานที่ ผู้ประกอบการ ทำาความ 1 สัปดาห์

   รองรับ  ขยะรีไซเคิล สะอาด  รับซื้อ สะอาด

   ตามที่ระบุไว้     ของเก่า



แนวปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ58

 
ลำ�
 ชนิดของ ก�รจัดก�รเบื้องต้น ก�รรวบรวมขยะมูลฝอย ก�รจัดก�รสุดท้�ย

 ดับ
 ขยะ 

วิธีก�ร
 ผู้รับ จุด ผู้รับ ผู้ประส�น 

วิธีก�ร
 ผู้รับ 

คว�มถี่
  มูลฝอย  ผิดชอบ รวบรวม ผิดชอบ ง�น  ผิดชอบ

 10 แบตเตอรี่ แยกทิ้งลง เจ้าหน้าที่ ภาชนะ พนักงาน ฝ่ายอาคาร จัดส่งไป กทม./อปท. 1 ครั้ง/

  โทรศัพท์ ในถังขยะ ทุกคน รองรับ ทำาความ สถานที่ Recycle  6 เดือน

  มือถือ และ อันตราย  ขยะอันตราย สะอาด/

  แบตเตอรี่ที่ หรือจุดที่   ฝ่ายอาคาร

  สามารถอัด กำาหนด   สถานที่

  ประจุไฟใหม่

  ได้ทุกชนิด 

 11 หลอดฟลู- แยกทิ้งลง เจ้าหน้าที่ ภาชนะ พนักงาน ฝ่ายอาคาร จัดส่งไป กทม./อปท. 1 ครั้ง/

  ออเรสเซนต์ ในถังขยะ ทุกคน รองรับ ทำาความ สถานที่ Recycle  6 เดือน

  ชนิดตรงและ อันตราย  ขยะอันตราย สะอาด/

  ไม่แตกหัก    ฝ่ายอาคาร

      สถานที่ 

 12 ถ่านไฟฉาย แยกทิ้งลง เจ้าหน้าที่ ภาชนะ พนักงาน ฝ่ายอาคาร Solidification กทม./อปท. 1 ครั้ง/

  ทุกขนาดที่ ในถังขยะ ทุกคน รองรับ ทำาความ สถานที่ และ Secure  6 เดือน

  ไม่สามารถ อันตราย  ขยะอันตราย สะอาด/  Landfill

  อัดประจุไฟ    ฝ่ายอาคาร

  ใหม่ได้    สถานที่

 13 หลอดฟลู- แยกทิ้งลง เจ้าหน้าที่ ภาชนะ พนักงาน ฝ่ายอาคาร Solidification กทม./อปท. 1 ครั้ง/

  ออเรสเซนต์ ในถังขยะ ทุกคน รองรับ ทำาความ สถานที่ และ Secure  6 เดือน

  ประเภทอื่นๆ อันตราย  ขยะอันตราย สะอาด/  Landfill

      ฝ่ายอาคาร

      สถานที่ 

 14 ภาชนะบรรจุ แยกทิ้งลง เจ้าหน้าที่ ภาชนะ พนักงาน ฝ่ายอาคาร Solidification กทม./อปท. 1 ครั้ง/

  สารเคมี ในถังขยะ ทุกคน รองรับ ทำาความ สถานที่ และ Secure  6 เดือน

  ต่างๆ เช่น อันตราย  ขยะอันตราย สะอาด/  Landfill

  กระป๋อง    ฝ่ายอาคาร

  สเปรย์    สถานที่

  เป็นต้น  
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ลำ�
 ชนิดของ ก�รจัดก�รเบื้องต้น ก�รรวบรวมขยะมูลฝอย ก�รจัดก�รสุดท้�ย

 ดับ
 ขยะ 

วิธีก�ร
 ผู้รับ จุด ผู้รับ ผู้ประส�น 

วิธีก�ร
 ผู้รับ 

คว�มถี่
  มูลฝอย  ผิดชอบ รวบรวม ผิดชอบ ง�น  ผิดชอบ

 15 อะไหล่ เก็บรวบรวม เจ้าหน้าที่ แต่ละสำานัก/ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร จำาหน่าย บริษัท 1 ครั้ง/

  คอมพิวเตอร์ ส่งฝ่าย ผู้รับผิดชอบ กอง/ฝ่าย งานทั่วไป งานทั่วไป ตามระเบียบ เอกชน 1 ปี

  เช่น ชิ้นส่วน บริหารงาน การดูแล แยกเก็บ ของแต่ละ ของแต่ละ พัสดุฯ

  อิเล็กทรอนิกส ์ทั่วไปของ คอมพิวเตอร์ รวบรวมเอง สำานัก/ สำานัก/ พ.ศ. 2535

  อุปกรณ์ แต่ละสำานัก/   กอง/ฝ่าย กอง/ฝ่าย เพื่อนำาไป

  ต่อพ่วง กอง/ฝ่าย     ดำาเนินการ

  เป็นต้น      รีไซเคิล 

        หรือ กำาจัด 

 16 เครื่อง เก็บรวบรวม เจ้าหน้าที่ แต่ละสำานัก/ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร จำาหน่าย บริษัท 1 ครั้ง/1 ปี

  คอมพิวเตอร์ ส่งฝ่าย ผู้รับผิดชอบ กอง/ฝ่าย งานทั่วไป งานทั่วไป ตามระเบียบ เอกชน และต้อง

  เสื่อมสภาพ  บริหารงาน การดูแล แยกเก็บ ของแต่ละ ของแต่ละ พัสดุฯ  สอดคล้อง

  (ครุภัณฑ์) ทั่วไปของ คอมพิวเตอร์ รวบรวมเอง สำานัก/ สำานัก/ พ.ศ. 2535  กับแบบแผน

   แต่ละสำานัก/   กอง/ฝ่าย กอง/ฝ่าย เพื่อนำาไป  ของทาง

   กอง/ฝ่าย     ดำาเนินการ  ราชการ

        รีไซเคิล 

        หรือกำาจัด 

 17 ขยะทั่วไป แยกทิ้งลง เจ้าหน้าที่ สถานที่ พนักงาน ฝ่ายอาคาร ดำาเนินการ กทม./อปท. ทุกวัน

   ภาชนะ ทุกคน เก็บกัก ทำาความ สถานที่ กำาจัด

   รองรับ  ขยะทั่วไป สะอาด  อย่างถูกต้อง

   ขยะทั่วไป
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	 10.	กำรรวบรวมข้อมูล
	 	 และประมวลผล	

 เพ่ือให้หน่วยงานสามารถทราบผลการดำาเนินการ ต้องการรวบรวมข้อมูลและ

ประมวลผล ดังนี้

 1) การบันทึกขอ้มูลปรมิาณขยะมูลฝอย โดยมอบหมายพนักงานทำาความสะอาด

เป็นผู้จดบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องส่งไปกำาจัดรายวันตามแบบบันทึก

ปริมาณขยะมูลฝอยในภ�คผนวก จ โดยการชั่งน้ำาหนักปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ในแต่ละวันทำาการ นับจำานวนถุงพลาสติกหูห้ิว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิง และ       

โฟมบรรจุอาหาร จากนั้นรวบรวมแบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยส่งเจ้าหน้าท่ีบันทึก

ข้อมูลทุกสัปดาห์เพื่อประมวลผลในภาพรวมต่อไป 

 2) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดำาเนินการบันทึกข้อมูลและ

ประมวลผลขอ้มลูท่ีได ้เพ่ือคำานวณปรมิาณขยะมลูฝอยในภาพรวมของหน่วยงานท้ังปี 

ปริมาณขยะมูลฝอยรายเดือน ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายวัน

 3)  วเิคราะห์ขอ้มลูผลการดำาเนินงานรายเดอืน เพ่ือปรบัปรงุพัฒนาการดำาเนินงาน 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำาเนินงานในภาพรวม 
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	 11.	กำรรำยงำน
	 	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 11.1 การรายงานการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

  ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำาเนนิงานรายเดอืนตามแบบรายงานผลการ

ดำาเนินการมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (ภ�คผนวก ฉ) 

มายังกรมควบคุมมลพิษ ทาง E-mail : 3rgovernment@gmail.com 

 11.2 การรายงานผลตามตัวชี้วัด

  การดำาเนินงานตามตัวชี้วัดสำาหรับประเมินผู้บริหารองค์การ : การลด         

คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำานักงาน ก.พ.ร. กำาหนดให้มี

การรายงานผลการประเมิน 2 รอบการประเมิน ทุก 6 เดือน ดังนี้

  1) รอบประเมนิที ่1 (รอบ 6 เดอืน) รายงานผลกจิกรรมการดำาเนนิงาน

มายังกรมควบคุมมลพิษ ทาง E-mail : 3rgovernment@gmail.com

  2) รอบประเมินท่ี 2 (รอบ 12 เดอืน) รายงานผลกจิกรรมการดำาเนินงาน

ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ “ทำาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรม : 

มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของกรมควบคุมมลพิษ 

  (ร�ยละเอียดต�มเกณฑ์ก�รประเมนิม�ตรก�รลด และคดัแยกขยะมลูฝอย

ในหน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คผนวก ซ)
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	 ค�ำถำม
	 ที่พบบ่อย	?

1. หน่วยง�นที่ต้องถูกประเมินตัวชี้วัดหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร มีหน่วยง�นใดบ้�ง?

 - ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐระดับกรม จำานวน 152 หน่วยงาน (รายละเอียด        

ตามภาคผนวก ฌ) โดยจะประเมนิหนว่ยงานราชการระดบักระทรวง กรม ท่ีตัง้อยู่ใน

พื้นที่ส่วนกลาง ไม่รวมหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

 - ผู้วา่ราชการจังหวดัท้ัง 76 จังหวดั โดยจะประเมนิหน่วยงานราชการท่ีตัง้อยู่ใน

พื้นที่ศาลากลางหรือศูนย์ราชการจังหวัด เป็นภาพรวมของผู้ว่าราชการจังหวัด

2. หน่วยง�นท่ีไมไ่ดม้กี�รจัดเกบ็ขอ้มลูพ้ืนฐ�นของปรมิ�ณขยะมลูฝอย ปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2561 หรอืหน่วยง�นท่ีไดด้ำ�เนินก�รเรือ่งของก�รลด คดัแยกขยะมลูฝอยม�กอ่นแลว้ 

จะต้องทำ�อย่�งไร เพื่อไม่ให้เกิดข้อเสียเปรียบกัน 

 - เน่ืองจาก กิจกรรม : มาตรการลด และคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครฐั 

เป็นนโยบายสง่เสรมิเพ่ือให้เกดิการดำาเนินการและเป็นตัวชีว้ดัใหม่ ฉะน้ันเพ่ือไมใ่ห้เกดิ

ความเสยีเปรยีบกบัหน่วยงานท่ีไดด้ำาเนินการมาแลว้ และหน่วยงานท่ียังไมไ่ดด้ำาเนินการ 

เก็บข้อมูลพื้นฐานได้ทัน ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ จึงได้กำาหนดค่ากลางเพื่อใช้เป็น

ขอ้มลูพ้ืนฐานในการเปรยีบเทียบกบัผลการดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

?
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  ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.34 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน

  ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว 0.94 ใบต่อคนต่อวัน

  ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 0.4 ใบต่อคนต่อวัน

  ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร 0.47 ใบต่อคนต่อวัน

3. ก�รบันทึกขอ้มลูปรมิ�ณขยะมลูฝอยจำ�เป็นตอ้งมเีครือ่งชัง่ในก�รดำ�เนินง�นหรอืไม่

 - การประเมนิผลการดำาเนินงานเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัและสามารถอ้างอิง

ในเชิงสถิติได้ จึงจำาเป็นต้องใช้เครื่องชั่งในการชั่งน้ำาหนักปริมาณขยะมูลฝอย โดย

เครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำาหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป มีจำาหน่ายในราคาเครื่องละ 

ประมาณ 750 - 2,000 บาท

 - หน่วยงานสามารถดำาเนินการจัดซื้อเครื่องชั่งซึ่งเป็นครุภัณฑ์ โดยใช้งบลงทุน 

4. หน่วยง�นท่ีมสีำ�นักง�นตัง้รวมอยู่ในอ�ค�รเดยีวกนักบัหน่วยง�นอ่ืนๆ จะประเมนิ

ผลก�รดำ�เนินก�รอย่�งไร

 - ให้ประเมินผลเฉพาะปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตน

5. ในกรณีท่ีหน่วยง�นมีโรงอ�ห�รและมีผู้ม�ใช้บริก�รจ�กหน่วยง�นอ่ืนๆ และ

ประช�ชนม�ใช้บริก�รจำ�นวนม�ก ให้ดำ�เนินก�รอย่�งไร

 - ในการประเมนิเกณฑ์การให้คะแนนรอบประเมนิท่ี 2 (รอบ 12 เดอืน) ถา้จำานวน

ของผู้มาใชบ้รกิารมมีากกวา่จำานวนบุคลากรของหน่วยงานตัง้แต ่3 เท่าขึน้ไป สามารถ

นำาค่าเฉลี่ยของจำานวนผู้ใช้บริการต่อวันมาบวกเพ่ิมในการคิดค่าของจำานวนบุคลากร

ของหน่วยงาน

6. ก�รคำ�นวณปริม�ณขยะมูลฝอย ปี 2562 ต้องนำ�โฟมบรรจุอ�ห�ร แก้วพล�สติก

แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และถุงพล�สติกหูหิ้วที่ทิ้งในถังขยะม�ชั่งน้ำ�หนักด้วยหรือไม่

 - ในกรณีท่ีไม่สามารถแยกโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง        

และถุงพลาสติกหูหิ้ว ไปใช้ประโยชน์ได้จะนับเป็นขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำาจัด จึงต้อง

นำามาชั่งน้ำาหนักรวมด้วย แต่ถ้าสามารถแยกโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบ         

ใช้ครั้งเดียวท้ิง และถุงพลาสติกหูห้ิว ไปใช้ประโยชน์ได้ก็ไม่ต้องนำามาชั่งน้ำาหนัก      

เพราะได้มีการนำาไปใช้ประโยชน์แล้ว
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ภำคผนวก

ก
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(ร่าง)

คำาสั่งกรม ....................................

ที่ .............../2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

...................................................................................................

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี         

17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดำาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน

การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้ “โครงการทำาความดีด้วยหัวใจ 

ลดภัยสิง่แวดลอ้ม” กจิกรรมย่อย “มาตรการลด และคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน

ภาครฐั” เพ่ือให้การจัดการขยะมลูฝอยมปีระสทิธิภาพและงา่ยตอ่การนำาไปใชป้ระโยชน์ 

โดยคณะรฐัมนตรไีดม้อบหมายให้ทุกหนว่ยงานภาครฐั ดำาเนินงานพรอ้มกนัท่ัวประเทศ 

ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 และกำาหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงาน        

ภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกรม 

................ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะทำางานปฏิบัติการ

ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ ดังนี้

 1. องค์ประกอบ

  1) อธิบดีกรม ............................................  ประธานคณะทำางาน

  2) เลขานุการกรม รองประธานคณะทำางาน
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  3) ผู้แทนจากทุกสำานัก/กอง/ฝ่ายในหน่วยงาน คณะทำางาน

  4) ผู้แทนจากทุกสำานัก/กอง/ฝ่ายในหน่วยงาน คณะทำางาน

  5) ผู้แทนจากทุกสำานัก/กอง/ฝ่ายในหน่วยงาน คณะทำางาน

  6) ผู้แทนจากทุกสำานัก/กอง/ฝ่ายในหน่วยงาน คณะทำางาน

  7) ผู้แทนจากทุกสำานัก/กอง/ฝ่ายในหน่วยงาน คณะทำางาน

  8) ผู้แทนสำานักงานเลขานุการกรม คณะทำางานและเลขานุการ

  9) เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ คณะทำางาน

    และผู้ช่วยเลขานุการ

 2. อำ�น�จหน้�ที่

  1) จัดทำาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

  2) เสนอแนะแนวทางการดำาเนินงานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

  3) กำากับ และติดตามการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยก

ขยะมูลฝอย

  4) บูรณาการและประสานการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานท่ีอยู่ภายใน

อาคารกรม ........................................

  5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกรม ....................................... มอบหมาย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    สั่ง ณ วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. 2561

    (....................................................)

    อธิบดีกรม .......................................
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(ร่าง)

คำาสั่งจังหวัด ....................................

ที่ .............../2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

...................................................................................................

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี         

17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดำาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน

การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้ “โครงการทำาความดีด้วยหัวใจ 

ลดภัยสิง่แวดลอ้ม” กจิกรรมย่อย “มาตรการลด และคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน

ภาครฐั” เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยมปีระสทิธิภาพและงา่ยตอ่การนำาไปใชป้ระโยชน์ 

โดยคณะรฐัมนตรไีดม้อบหมายให้ทุกหนว่ยงานภาครฐั ดำาเนินงานพรอ้มกนัท่ัวประเทศ 

ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 และกำาหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงาน      

ภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในจังหวัด 

................ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะทำางานปฏิบัติการ

ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีองค์ประกอบและอำานาจหน้าที่ ดังนี้

 1. องค์ประกอบ

     1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ............................. ประธานคณะทำางาน

     2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ........................ รองประธานคณะทำางาน

     3) ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในศาลากลาง คณะทำางาน
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  4) ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในศาลากลาง คณะทำางาน

  5) ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในศาลากลาง คณะทำางาน

  6) ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในศาลากลาง คณะทำางาน

  7) ผู้แทนจากทุกหน่วยงานในศาลากลาง คณะทำางาน

  8) หัวหน้าสำานักงานจังหวัด ........................ คณะทำางานและเลขานุการ

     9) ผู้อำานวยการสำานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ คณะทำางาน

         และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ............................ และผู้ช่วยเลขานุการ

  10) ท้องถิ่นจังหวัด ............................. คณะทำางาน

    และผู้ช่วยเลขานุการ

 2. อำานาจหน้าที่

  1) จัดทำาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

  2) เสนอแนะแนวทางการดำาเนินงานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

  3) กำากับ และติดตามการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด และคัดแยก

ขยะมูลฝอย

  4) บูรณาการและประสานการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานท่ีอยู่ภายใน       

ศาลากลางจังหวัด ..................

  5) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้วา่ราชการจังหวดั ............................. มอบหมาย

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    สั่ง  ณ  วันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. 2561

    (....................................................)

    ผู้ว่าราชการจังหวัด .............................
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ภำคผนวก

ข
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วิธีวิเครำะห์
องค์ประกอบขยะมูลฝอย

1. การสุ่มตัวอย่าง

 เนื่องจากขยะมูลฝอยประกอบด้วยสิ่งของต่างๆ หลายชนิด ซึ่งมิได้มีการปะปน

ผสมกันอยู่เป็นเน้ือเดยีว ดงัน้ัน การสุม่ตวัอย่างขยะมูลฝอยจำาเป็นต้องทำาอย่างมรีะบบ 

เพ่ือให้มีลักษณะองค์ประกอบเหมือนกับขยะมูลฝอยท้ังหมด และสามารถใช้เป็น

ตัวแทนของขยะมูลฝอยท่ีต้องการวิเคราะห์ การสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอยจากสถานท่ี

เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ให้ถ่ายเทขยะมูลฝอยจากสถานท่ีเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

โดยใช้ถังตวงขนาด 50 ลิตร ตวงขยะมูลฝอยมาจากจุดต่างๆ หลายๆ จุด แล้วมา

รวมกนัให้ไดป้ระมาณ 1 ลกูบาศก์เมตร ชัง่น้ำาหนักแลว้นำาไปทดสอบหาความหนาแน่น 

นำาตวัอย่างมาแบ่งเป็น 4 สว่น (Quartering) เลอืกตัวอย่าง 2 สว่น ท่ีกองอยู่ตรงขา้มกนั 

มารวมกนั แลว้คลกุให้เขา้กนัอีกหนเพ่ือให้องคป์ระกอบตา่งๆ กระจายกนัอยู่อย่างท่ัวถงึ 

จากน้ันทำา Quartering เรือ่ยไป จนกระท่ังเหลอืตวัอย่างขยะมลูฝอยประมาณ 20 ลติร 

แล้วทำาการชั่งน้ำาหนัก 
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ภาพที่ ข-1 การแบ่งขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ส่วน (Quartering) 

และเลือกสุ่มเอามา 2 ส่วน ที่อยู่ตรงข้ามกัน

 

 

ภาพที่ ข-2 การหาความหนาแน่น (Bulk Density) ของตัวอย่างขยะมูลฝอย

3

21

สุ่ม 2 ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกัน

4
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ภาพที่ ข-3 การแยกองค์ประกอบขยะประเภทเดียวกัน นำาไปชั่งหาน้ำาหนัก 

และบันทึกข้อมูล

2. การหาค่าความหนาแน่นปกติ (Bulk Density)
 ความหนาแน่นปกติ หมายถึง ค่าความหนาแน่นขยะมูลฝอยในภาชนะเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอย ซึ่งตามปกติจะมีการอัดให้แน่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 2.1 อุปกรณ์ที่ใช้สำาหรับหาค่าความหนาแน่นปกติของขยะมูลฝอย

  1) ภาชนะตวงขยะมูลฝอยความจุไม่ต่ำากว่า 50 ลิตร

  2) เครื่องชั่งน้ำาหนัก

  3) อุปกรณ์สำาหรับคลุกเคล้าขยะมูลฝอย เช่น พลั่ว จอบ ฯลฯ
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 2.2 วิธีการหาค่าความหนาแน่นปกติของขยะมูลฝอย

  นำาขยะมลูฝอยสดท่ีทำาการสุม่ตัวอย่างแลว้มาตวงดว้ยภาชนะตวงขยะมลูฝอย 

ยกภาชนะตวงขยะมูลฝอยสูงจากพื้นประมาณ 30 ซม. แล้วปล่อยให้กระแทกกับพื้น 

3 ครั้ง หากปริมาณของขยะมูลฝอยในถังตวงลดลงต่ำากว่าระดับท่ีใช้วัดปริมาตร          

ให้เตมิขยะมลูฝอยเพ่ิมลงไปจนไดร้ะดบั นำาภาชนะตวงขยะมลูฝอยท่ีบรรจุขยะมูลฝอย

ดังกล่าวชั่งน้ำาหนัก เพ่ือนำาไปใช้ในการคำานวณค่าความหนาแน่น ทดลองหาค่า       

ความหนาแน่นหลายๆ ครั้ง แล้วนำาค่าที่ได้มาเฉลี่ยเป็นค่าความหนาแน่นปกติ

  โดยข้อมูลที่ได้ สามารถนำามาคำานวณความหนาแน่นปกติได้ โดยใช้สูตร

   D = W1 - W2

     V

   เมื่อ D = ความหนาแน่นปกติ (Bulk Density)

   W1 = น้ำาหนักขยะมูลฝอยสด และน้ำาหนักภาชนะตวงขยะมูลฝอย

   W2 = น้ำาหนักภาชนะตวงขยะมูลฝอย

   V = ปริมาตรภาชนะตวงขยะมูลฝอย

3. การจ�าแนกองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย (Composition)
 3.1 องคป์ระกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยท่ีจะทำาการวเิคราะห์ จะแบ่งประเภท 

ออกอย่างละเอียด เพ่ือให้มีผลต่อการวางแผนจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด    

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1) เศษอ�ห�ร

  2) กระด�ษ

   2.1) กระดาษขาว กระดาษ A4 และกระดาษสมุด

    2.2) กระดาษหนังสือพิมพ์

    2.3) หนังสือ นิตยสาร และกระดาษแข็ง เช่น แผงขนม

   2.4) กระดาษคราฟ (ลูกฟูกน้ำาตาล)

   2.5) กระดาษกล่องนมหรือกล่องน้ำาผลไม้
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  3) พล�สติก

   3.1) PET พลาสติกท่ีก้นขวดมีรอยเชื่อมรวมเป็นจุดตรงกลาง          

(ขวดน้ำาอัดลม ขวดน้ำามันพืช ขวดน้ำาปลา ขวดน้ำาดื่ม ด้ามแปรงสีฟัน ตลับยา)

    3.2) HDPE (ขวดน้ำาขาวขุ่น ขวดนม ถุงช๊อปป้ิง ขวดน้ำามันเครื่อง     

ขวดสบู่เหลว ขวดแชมพู)

    3.3) PVC  (พลาสติกห่อเนื้อสัตว์ อุปกรณ์การแพทย์)

   3.4) LDPE (ถงุซปิ หลอดเครือ่งสำาอาง ถงุเย็น ถงุบรรจุอาหารแชแ่ขง็ 

ถุงนม จุกในขวดน้ำาเกลือ)

   3.5) PP (ฝาภาชนะ ถุงร้อน กระบอกเข็มฉีดยา กล่องอาหาร          

เข้าไมโครเวฟได้ หลอดกาแฟ ถ้วยพลาสติกร้อน)

   3.6) PS (กลอ่งใสซ่ดี ีของเลน่ กลอ่งใสอ่าหารสะดวกซือ้ ถาดใสอ่าหาร 

ถ้วยไอศครีม ไม้บรรทัด)

    3.7) EPS (กล่องโฟมใส่อาหาร โฟมกันกระเทือน)

  4)  แก้ว

   4.1) แก้วสีขาว (ใส)

    4.2) แก้วสีชา

    4.3) แก้วสีเขียว

  5) โลหะ

    5.1) อะลูมิเนียม (กระป๋องน้ำาอัดลม เบียร์)

    5.2) เหล็ก (กระป๋องนม ผลไม้กระป๋อง อาหารกระป๋อง)

    5.3) สังกะสีเคลือบ

    5.4) ทองแดง (สายไฟ) ทองเหลือง

    5.5) ตะกั่ว

    5.6) อื่นๆ

  6) ย�ง
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  7) หนัง

  8) ผ้�

  9) ไม้

  10) ขยะอันตร�ย เชน่ ถา่นไฟฉาย / ถา่นโทรศพัท์ แบตเตอรี ่กระป๋องบรรจุ

สารเคมี (กระป๋องสเปรย์) หลอดไฟฟ้า

  11) อื่นๆ เช่น ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำาเร็จรูป กระดาษทิชชู

 3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย

  1) เครื่องชั่งน้ำาหนักอย่างหยาบและอย่างละเอียด

  2) ถุงมือยาง

  3) ถุงพลาสติกบรรจุตัวอย่าง

  4) ผ้าใบหรือผ้ายางสำาหรับปูพื้น

  5) หน้ากากกันฝุ่น

  6) รองเท้าบู๊ท

 3.3 การคำานวณสัดส่วนร้อยละขององค์ประกอบขยะมูลฝอย

  สามารถคำานวณ โดยใช้สูตร

   Cx = Wx X 100

      WT

  เมื่อ Cx = สัดส่วนร้อยละขององค์ประกอบตัวอย่าง x

   Wx = น้ำาหนักตัวอย่าง x

   WT = น้ำาหนักของตัวอย่างรวม

  เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้ว สามารถนำามาบันทึกได้ในตารางบันทึก

ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย
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ต�ร�งที่ ข-1 ตัวอย่างตารางบันทึกปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย

  น้ำ�หนักของขยะมูลฝอย (กก.) คิดเป็นร้อยละ

 ประเภทของขยะมูลฝอย น้ำ�หนักขยะมูลฝอย น้ำ�หนัก ต่อน้ำ�หนักรวม หม�ยเหตุ

  รวมภ�ชนะ ขยะมูลฝอยจริง ของขยะมูลฝอย 

ขยะทั่วไป    

ขยะอันตร�ย    

ขยะอินทรีย์    

ขยะรีไซเคิล    

1. โลหะ    

 1.1 เหล็ก    

 1.2 อะลูมิเนียม    

 1.3 สังกะสี    

 1.4 ทองแดง/ทองเหลือง    

2. กระดาษ    

 2.1 กระดาษขาว     

 2.2 กระดาษลัง    

 2.3 กระดาษสีรวม    

 2.4 กล่องเครื่องดื่มยูเอชที    

3. ขวดแก้ว    

 3.1 ขวดขาว (สีใส)    

 3.2 ขวดสี/ขวดเบียร์    

4. พลาสติก    

 4.1 พลาสติกสีทั่วไป    

 4.2 ขวดพลาสติกขุ่น    

 4.3 ขวดพลาสติกใส    

5. เศษชิ้นไม้    

6. ยางในรถยนต์    

7. เศษผ้า    

8. อื่นๆ (ระบุ)    

 รวม
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ภำคผนวก

ค
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รำยชื่อบริษัทผู้ให้บริกำรบ�ำบัด	ก�ำจัด	และขยะอันตรำย

 ประเภท 
ชื่อบริษัท

 ที่ตั้ง ข้อมูลก�รติดต่อ 
ค่�กำ�จัด ค่�ขนส่ง

 บริก�ร  โรงง�น ขอใช้บริก�ร 

1. การกำาจัด บริษัท บริหาร หมู่ที่ 8 สำานักงานใหญ่ 447 ประมาณ มีรถขนาด 1 ตัน

หลอดไฟ  และการพัฒนา ต.หินกอง ถ.บอนด์สตรีท 7,100 (ปิคอัพ) 3 ตัน

ถ่านไฟฉาย และ เพื่อการอนุรักษ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด บาทต่อตัน (Small truck) 

กระป๋องสเปรย์ สิ่งแวดล้อม  70000 จ.นนทบุรี 11120  และ 9 ตัน

 จำากัด (มหาชน)  โทร. 0 2502 0900 - 99   (Roll Off) สำาหรับ

   หรือ คุณนรินทร   รถ Roll Off 1 พ่วง

   08 1809 1674  คิดราคาเหมา

     ประมาณ 13,000 

     บาทต่อเที่ยว 

     รถ Roll Off 2 พ่วง 

     คิดราคาเหมา

     ประมาณ 17,000 

     บาทต่อเที่ยว

 บริษัท  159 หมู่ที่ 5 159/33 อาคาร ประมาณ คิดตามระยะทาง

 โปรเฟสชั่นแนล  ต.ห้วยโจด เสริมมิตรทาวเวอร์ 5,000 และราคาน้ำามัน

 เวสต์ เทคโนโลยี อ.วัฒนานคร ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 21 บาทต่อตัน

 (1999) จำากัด  จ.สระแก้ว 27160 ถ.สุขุมวิท

 (มหาชน) โทร.  คลองเตยเหนือ วัฒนา

  (037) 261613 กรุงเทพฯ 10110

   โทร. 0 2261 3721 - 3  

 บริษัท เบตเตอร์ ต.ห้วยแข้ง 2674/1 ซอยไดรฟ์อิน 2 ประมาณ รถสิบล้อ

 เวิลด์กรีน จำากัด  อ.แก่งคอย ถนนลาดพร้าว 8,000 (สามารถบรรจุ

 (มหาชน) จังหวัดสระบุรี เขตบางกะปิ  บาทต่อตัน ของเสียได้ 

   กรุงเทพมหานคร 10240  10 ตัน) 

   โทร. 0 2731 0080   คิดราคาเหมา

   หรือ คุณกฤตย์   ประมาณ 8,000

   08 6787 1890  บาทต่อเที่ยว

    ราคาอาจปรับลดได้จากการ

    ประเมินหน้างาน
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 ประเภท 
ชื่อบริษัท

 ที่ตั้ง ข้อมูลก�รติดต่อ 
ค่�กำ�จัด ค่�ขนส่ง

 บริก�ร  โรงง�น ขอใช้บริก�ร

2. การรีไซเคิล บริษัท ยูมิคอร์ มีโกดังคัดแยก ติดต่อ คุณชนันท์ ไม่คิด โปรดติดต่อกับ

ถ่านไฟฉาย  มาร์เก็ตติ้ง อยู่ที่ สุนทรจารุชิต ค่าใช้จ่าย บริษัทโดยตรง

ที่ชาร์จไฟได้  เซอร์วิสเซส จ.สมุทรปราการ โทร. 0 2678 1122 - 6  เนื่องจากหากมี

รวมทั้งแบตเตอรี่ (ประเทศไทย) โดยส่งของเสีย ต่อ 14  ปริมาณมาก

โทรศัพท์เคลื่อนที่   อันตรายดังกล่าว   บริษัทอาจไปรับ

แบตเตอรี่โน้ตบุค   ไปรีไซเคิลยัง   โดยไม่คิด

แบตเตอรี่กล้อง  ประเทศเบลเยี่ยม   ค่าใช้จ่าย

ดิจิตอลและซาก บริษัท TES-AMM มีการคัดแยกที่ ติดต่อ คุณถวัลย์ ไม่คิด โปรดติดต่อกับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า (ประเทศไทย)  นิคมอุตสาหกรรม แสงสว่าง ค่าใช้จ่าย บริษัทโดยตรง

และอุปกรณ์ จำากัด นวนคร โดยส่ง โทร. 0 2529 2875  เนื่องจากหากมี

อิเล็กทรอนิกส์   ของเสียอันตราย   ปริมาณมาก

จำากัด  ดังกล่าวไป   บริษัทอาจไปรับ

  รีไซเคิลยัง   โดยไม่คิด

  ประเทศสิงคโปร์   ค่าใช้จ่าย

 บริษัท อีสเทอร์น  88 หมู่ที่ 8 ฝ่ายขายและ โปรดติดต่อสอบถามบริษัท

 ซีบอร์ด ต.บ่อวิน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โดยตรง เนื่องจากบริษัท

 เอนไวรอนเมนทอล  อ.ศรีราชา 88 หมู่ที่ 8 ต.บ่อวิน ต้องการเจรจากับผู้รับบริการ

 คอมเพล็กซ์ จำากัด จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยตรง

 (บริษัท เวสต์  20230 20230

 แมเนจเมนท์   โทร. 038 346 364 - 7

 สยาม จำากัด : 

 WMS) 

3. การรีไซเคิล บริษัท คัดแยก เป็นรถเคลื่อนที่ โทร. 055 284 494 3 - 5 บาท

หลอดไฟ ขยะเพื่อรีไซเคิล ระบบปิด  ต่อหลอด

ฟลูออเรสเซนต์ วงษ์พาณิชย์

ชนิดตรง จำากัด
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 ประเภท 
ชื่อบริษัท

 ที่ตั้ง ข้อมูลก�รติดต่อ 
ค่�กำ�จัด ค่�ขนส่ง

 บริก�ร  โรงง�น ขอใช้บริก�ร

 บริษัท อีสเทอร์น  88 หมู่ที่ 8 ฝ่ายขายและ 10 บาท คิดตามระยะทาง

 ซีบอร์ด ต.บ่อวิน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ต่อหลอด และราคาน้ำามัน

 เอนไวรอนเมนทอล  อ.ศรีราชา 88 หมู่ที่ 8 ต.บ่อวิน หรือ

 คอมเพล็กซ์ จำากัด จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 12,000

 (บริษัท เวสต์  20230 20230 บาทต่อตัน

 แมเนจเมนท์ สยาม  โทร. 038 346 364 - 7

 จำากัด : WMS)

 บริษัท โตชิบา  นิคมอุตสาหกรรม ติดต่อ คุณสุรีรัตน์ บริษัทรับ เมื่อนำาหลอดไฟ

 ไลท์ติ้ง จำากัด บางกะดี  โทร. 0 2501 1425 - 9 เฉพาะซาก ใหม่ไปส่งให้ลูกค้า

  จ.ปทุมธานี ต่อ 154 หลอดไฟ จะนำาซาก

    ของลูกค้า หลอดไฟกลับ

    ที่ซื้อ ตามจำานวน

    หลอดไฟ หลอดไฟใหม่

    ของโตชิบา ที่สั่งซื้อ

4. การรีไซเคิล บริษัท รีไซเคิล 57 หมู่ที่ 7 ฝ่ายการตลาด โปรด โปรดสอบถาม

สารเคมี/ เอ็นจิเนียริ่ง ถ.เจริญโชคดี โทร. 08 1820 3873, สอบถาม บริษัทโดยตรง

ตัวทำาละลาย จำากัด ต.ท่าบุญมี 08 9204 9138 บริษัท

ใช้แล้ว  อ.เกาะจันทร์ www.recycle โดยตรง

  จ.ชลบุรี 20240 engineering.com

 บริษัท รีไฟน์  47 หมู่ที่ 7  ฝ่ายการตลาด โปรด โปรดสอบถาม

 เทค จำากัด ซอยสุขสวัสดิ์  โทร. 0 2817 8548, สอบถาม บริษัทโดยตรง

  ต.บางจาก  0 2817 8568 บริษัท

  อ.พระประแดง  www.refinetechthai โดยตรง

  จ.สมุทรปราการ  .com

  10130

 บริษัท เอเชีย  31/9 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โปรด โปรดสอบถาม

 รีไฟนิ่ง จำากัด ถ.ราษฎร์บำารุง โทร. 038 687 800 - 1, 3 สอบถาม บริษัทโดยตรง

  ต.ห้วยโป่ง  www.asiarefining บริษัท

  อ.เมืองระยอง  .com โดยตรง

  จ.ระยอง 21150
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 ประเภท 
ชื่อบริษัท

 ที่ตั้ง ข้อมูลก�รติดต่อ 
ค่�กำ�จัด ค่�ขนส่ง

 บริก�ร  โรงง�น ขอใช้บริก�ร

5. การรีไซเคิล บริษัท เบกีแมนน์ 967 หมู่ที่ 4 คุณสุนิสา โปรดสอบถามบริษัทโดยตรง

ปรอท เมอร์คิวรี  นิคมอุตสาหกรรม โทร. 0 2709 6725 ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการ

 เทคโนโลยี  บางปู ต่อ 14 ความร่วมมือกับกรมอนามัย

 แปซิฟิค จำากัด  ถ.สุขุมวิทสายเก่า  ในการรับกำาจัดของเสีย

 (BMTP) ต.แพรกษา   ปนเปื้อนสารปรอทจาก

  อ.เมืองสมุทร-  โรงพยาบาลด้วย

  ปราการ 

  จ.สมุทรปราการ 

6. ของเสียหรือ บริษัท 792 หมู่ที่ 2 โทร. 0 2323 0714 - 21 โปรด โปรดสอบถาม

วัสดุไม่ใช้แล้ว อัคคีปราการ ซอย 1C/1 แฟกซ์. 0 2323 0724, สอบถาม บริษัทโดยตรง

ที่เป็น จำากัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรม 0 2709 3857 บริษัท

ของเสียอันตราย  บางปู ดร. พล สาเกทอง โดยตรง

ตามกฎหมาย  ถนนสุขุมวิท คุณวนิดา วรพิทยาฤกษ์

ว่าด้วยโรงงงาน  ตำาบลบางปูใหม่ โทร. 08 9900 3623

อุตสาหกรรมและ  อำาเภอเมือง-

กฎหมายว่าด้วย  สมุทรปราการ

วัตถุอันตราย/  จังหวัดสมุทรปราการ

มูลฝอยติดเชื้อ   10280

เป็นต้น

7. มูลฝอยติดเชื้อ/ บริษัท 139 ม.2 สำานักงาน โปรด ไม่มีบริการ

ยาที่ off spec. ที่ดินบางปะอิน  ถ.อุดมสรยุทธ ฝ่ายสาธารณูปโภค สอบถาม ด้านการขนส่ง

 จำากัด ต.คลองจิก  โทร. 035 258 395 - 9 บริษัท

  อ.บางปะอิน  โทรสาร. 035 221 207 โดยตรง

  จ.พระนครศรีอยุธยา สำานักงานฝ่ายขาย 

   โทร. 035 258 400 - 2

   โทรสาร. 035 258 401

   E-mail : 

   info@bldc.co.th

   คุณกฤษดา/คุณธนภัทร

   โทร. 035 258 395-9
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แบบถังขยะอันตรำย

 สว่นประกอบของขยะอันตรายท่ีใชเ้พ่ือรองรบัขยะอันตรายในหน่วยงาน แบ่งเป็น 

2 ส่วน คือ

 ส่วนที่ 1 โครงของถังขยะอันตร�ย ประกอบด้วย

 1) โครงเหล็ก

  - ขนาดสำาเร็จรูป (กว้าง x สูง x ลึก) 0.78 x 1.73 x 0.70 เมตร

  - ขนาดช่องภายในรายละเอียดตามภาพที่ ค-1

  - วัสดุที่ใช้จัดทำาโครงถังขยะอันตราย ประกอบด้วย

   (1) แผ่นเหลก็พ่นสสีม้ สเีทา และสดีำา ความหนาไมต่่ำากวา่ 1.2 มลิลเิมตร

   (2) แผ่นอะคลิลิก ความหนาไม่ต่ำากว่า 0.5 เซนติเมตร

   (3) เหล็กกล่องขนาดไม่ต่ำากว่า 0.75 x 0.75 x 1.2 มิลลิเมตร

   (4) บานพับด้านข้าง ติดตั้งจำานวน 3 จุด

   (5) มชีอ่งสำาหรบัใสข่ยะอันตรายแต่ละประเภท พรอ้มบานพับของแตล่ะชอ่ง

   (6) จัดพิมพ์ตัวอักษรสีขาว โดยใช้ข้อความ “จุดทิ้งขยะอันตราย” ลงบน

สติกเกอร์ขนาดไม่ต่ำากว่า (กว้าง x ยาว) 25 x 75 เซนติเมตร โดยใช้สติกเกอร์

คุณภาพดี ทนแดด ทนฝน สำาหรับนำาไปติดที่ด้านบนของชุดภาชนะฯ

 2) บานประตูเปิด-ปิดพร้อมท่ีล็อกกุญแจ โดยมีช่องสำาหรับขยะอันตราย       

พร้อมบานพับสำาหรับปิดช่องใส่ขยะอันตรายแต่ละประเภท ประกอบด้วย

  - บานประตู ขนาด (กว้าง x สูง) 0.78 x 1.2 เมตร

  - ช่องสำาหรับใส่ขยะอันตราย ประกอบด้วยขนาดต่างๆ ดังนี้

   (1) ช่องใส่กระป๋องสเปรย์ ขนาด (กว้าง x ยาว) 10 x 20 เซนติเมตร

   (2) ชอ่งใสห่ลอดไฟชนิดอ่ืนๆ ขนาด (กวา้ง x ยาว) 10 x 20 เซนติเมตร

   (3) ช่องใส่แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ขนาด (กว้าง x ยาว) 10 x 10 

เซนติเมตร
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   (4) ช่องใส่ถ่านไฟฉาย ขนาด (กว้าง x ยาว) 10 x 10 เซนติเมตร

   (5) ชอ่งใสห่ลอดฟลอูอเรสเซนต์ชนิดตรง ขนาด (กวา้ง x ยาว) 10 x 70 

เซนติเมตร

  - จัดทำาบานพับสำาหรบัตดิลงบนชอ่งสำาหรบัใสข่องเสยีอันตรายแตล่ะประเภท 

ดังนี้

   (1) บานพับสำาหรับช่องใส่กระป๋องสเปรย์ จำานวน 1 จุด ติดตั้งด้านบน

   (2) บานพับสำาหรับช่องใส่หลอดไฟชนิดอ่ืนๆ จำานวน 1 จุด ติดตั้ง       

ด้านบน

   (3) บานพับสำาหรบัชอ่งใสแ่บตเตอรีโ่ทรศพัท์มือถือ จำานวน 1 จุด ตดิตัง้

ด้านบน

   (4) บานพับสำาหรับช่องใส่ถ่านไฟฉาย จำานวน 1 จุด ติดตั้งด้านบน

   (5) บานพับสำาหรับช่องใส่หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง จำานวน 2 จุด 

ติดตั้งด้านข้าง

  - จัดทำาสติกเกอร์แสดงรูปขยะอันตราย จำานวน 5 แผ่น โดยใช้สติกเกอร์

คุณภาพดี ทนแดด ทนฝน

   (1) หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง

   (2) หลอดไฟชนิดอื่น

   (3) ถ่านไฟฉายที่ประจุไฟใหม่ได้/แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

   (4) ถ่านไฟฉายอื่นๆ

   (5) กระป๋องสเปรย์และภาชนะบรรจุสารเคมี

 ส่วนที่ 2 อุปกรณ์รองรับขยะอันตร�ย 3 ประเภท ประกอบด้วย

 1) กล่องใส่หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง ทำาจากวัสดุฟิวเจอร์บอร์ดความหนา

ไมต่่ำากวา่ 0.5 เซนตเิมตร สน้ีำาเงนิ มขีอบรอบดา้นบนและยึดมุมใชว้สัดพุลาสตกิแขง็ 

พร้อมมือจับแบบฝัง 2 จุด จำานวน 1 ชิ้น ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 18 x 60 x 40 

เซนติเมตร
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 2) กลอ่งอะไหลส่ำาเรจ็รปู ทำาจากวสัดพุลาสติก ชนิด PE สเีขยีว จำานวน 3 ชิน้ 

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 29.5 x 45.5 x 18.5 เซนติเมตร สำาหรับบรรจุหลอดไฟ

ชนิดอื่น แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และถ่านไฟฉาย

 3) กล่องใส่กระป๋องสเปรย์และภาชนะบรรจุสารเคมีสำาเร็จรูป ทำาจากวัสดุ

พลาสติก ชนิด PE สแีดง จำานวน 1 ชิน้ ขนาด (กวา้ง x ยาว x สงู) 42 x 61 x 40.5 

เซนติเมตร 

 

ภาพที่ ง-1 แบบถังขยะอันตรายที่ใช้เพื่อรองรับขยะอันตรายในหน่วยงาน
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ภำคผนวก

จ
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ตัวอย่�งแบบบันทึกปริม�ณขยะมูลฝอย

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูล ................................................................ โทร. ...............................

อาคาร/สถานที่ .............................................................................. ชั้น ................................. 

ระหว่างวันที่ ................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .............................. 

ถึงวันที่ ......................... เดือน ...................................................... พ.ศ. ..............................

 
ประเภทของขยะมูลฝอย หน่วย

   วัน   
รวม

 หม�ย

   จันทร์ อังค�ร พุธ พฤหัส ศุกร์  เหตุ

  ขยะอินทรีย ์ กิโลกรัม

  ขยะรีไซเคิล กิโลกรัม

- แก้ว  กิโลกรัม

- กระดาษ  กิโลกรัม

- ขวดน้ำาพลาสติก (PET) กิโลกรัม

- กระป๋องอะลูมิเนียม กิโลกรัม

- ขยะรีไซเคิลอื่นๆ กิโลกรัม

  ขยะอันตร�ย กิโลกรัม

  ขยะทั่วไป กิโลกรัม

- ถุงพลาสติกหูหิ้ว  ใบ

- แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ใบ

- โฟมบรรจุอาหาร ใบ

  รวม

หมายเหตุ

1. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือพนักงานทำาความสะอาดกรอกแบบฟอร์มและรวบรวมส่งที่

....................................................................................................................... เป็นรายสัปดาห์

2. หากมขี้อสงสยัประการใดเกีย่วกบัการกรอกข้อมลู สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่.............................
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ภำคผนวก

ฉ
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ตัวอย่�งแบบสำ�รวจร้�นค้�ในหน่วยง�น

ต�มม�ตรก�รลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยง�นภ�ครัฐ

ชื่อร้านค้า ....................................................................................... โทร. ...............................

สินค้าที่ขาย .................................................................................... ชั้น ................................. 

ระหว่างวันที่ ................. เดือน ...................................................... พ.ศ. .............................. 

ถึงวันที่ ......................... เดือน ...................................................... พ.ศ. ..............................

 
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ หน่วย

   วัน   
รวม

 หม�ย

   จันทร์ อังค�ร พุธ พฤหัส ศุกร์  เหตุ

- ถุงพลาสติกหูหิ้วA ใบ       

- สายเดี่ยวA  ใบ       

- แก้วพลาสติก

 ใช้ครั้งเดียวทิ้งB ใบ       

- โฟมบรรจุอาหารC ใบ

  

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่

....................................................................................................................................

A คือ นำาไปคำานวณเป็นอัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว

B คือ นำาไปคำานวณเป็นอัตราการเกิดแก้วน้ำาพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

C คือ นำาไปคำานวณเป็นอัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร
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ภำคผนวก

ช
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แบบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยง�นภ�ครัฐ

 ชื่อหน่วยง�น

 ผู้ร�ยง�น

 เบอร์โทรศัพท์                         E-mail

รอบก�รร�ยง�น (เดือน ปี)

จำ�นวนบุคล�กรในหน่วยง�น (คน)

จำ�นวนวันทำ�ง�นตั้งแต่มกร�คม 2562 จนถึงวันร�ยง�น (วัน)

ปริม�ณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562 จนถึงวันร�ยง�น (กิโลกรัม)

จำ�นวนถุงพล�สติกหูหิ้วจ�กก�รสำ�รวจ ปี 2562 จนถึงวันร�ยง�น (ใบ)

จำ�นวนแก้วพล�สติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจ�กก�รสำ�รวจ ปี 2562 จนถึงวันร�ยง�น (ใบ)

จำ�นวนโฟมบรรจุอ�ห�รจ�กก�รสำ�รวจ ปี 2562 จนถึงวันร�ยง�น (ใบ)

ผลก�รคำ�นวณ

* ปริม�ณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561 (กิโลกรัม)

* ปริม�ณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562 (กิโลกรัม)

* จำ�นวนถุงพล�สติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ)

* จำ�นวนถุงพล�สติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ)

* จำ�นวนแก้วพล�สติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ)

* จำ�นวนแก้วพล�สติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ)

* จำ�นวนโฟมบรรจุอ�ห�รที่เกิดขึ้น ปี 2561 (ใบ)

* จำ�นวนโฟมบรรจุอ�ห�รที่เกิดขึ้น ปี 2562 (ใบ)

* ร้อยละปริม�ณขยะมูลฝอยที่ลดลง

* ร้อยละจำ�นวนถุงพล�สติกหูหิ้วที่ลดลง

* ร้อยละจำ�นวนแก้วพล�สติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง

* ร้อยละจำ�นวนโฟมบรรจุอ�ห�รที่ลดลง

หมายเหตุ : * คือ ไม่ต้องกรอกข้อมูล Excel จะคำานวณให้อัตโนมัติ

สามารถรายงานผลการดำาเนินงานรายเดือนมาที่ E-mail : 3rgovernment@gmail.com
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ภำคผนวก

ซ
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รำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมิน
มำตรกำรลด	และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงำนภำครัฐ

 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ “มาตรการลด และ

คดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครฐั” โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครฐัดำาเนินงาน 

พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และให้สำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการกำาหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัด

ประสทิธิภาพของหน่วยงานภาครฐั โดยเริม่ตัง้แตปี่งบประมาณ 2562 และให้สำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

โดยกรมควบคมุมลพิษ รว่มกันพิจารณากำาหนดเกณฑ์ท่ีจะใชส้ำาหรบัการประเมนิ ดงัน้ี

ตวัชีว้ดั : ก�รลด คดัแยกขยะมูลฝอย กำาหนดให้เป็นตัวชีว้ดัสำาหรบัประเมนิผู้บรหิาร

องค์การ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ก�รประเมิน : กำาหนดให้มีการประเมิน 2 รอบการประเมิน ทุก 6 เดือน

ผู้ถกูประเมนิ : ปลดักระทรวงหรอืเทียบเท่า อธิบดหีรอืเทียบเท่า ผู้วา่ราชการจังหวดั

ขอบเขตก�รประเมิน : 

1. หน่วยงานส่วนกลาง ประเมินหน่วยงานราชการระดับกระทรวง กรม ที่ตั้งอยู่

ในพื้นที่ส่วนกลาง ไม่รวมหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

2. หน่วยงานระดับจังหวัด ประเมินหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลาง

หรือศูนย์ราชการจังหวัด เป็นภาพรวมของผู้ว่าราชการจังหวัด
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ค�านิยาม : 

• การลด คดัแยกขยะมูลฝอย พิจารณาจากการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของบุคลากร 

และรูปแบบการดำาเนินกิจกรรมในหน่วยงาน

• เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ใช้แบบการประเมินที่มี

จำานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

• เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ใช้ผลการประเมินจาก

ระบบ E-report ของกรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน

• ประเมินตนเอง (self-assessment)

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

 
ประเด็นก�รประเมินรอบ 6 เดือน

 ข้อละ 

  1 คะแนน

1. มกีารสือ่สารจากผู้บรหิารองคก์ารให้บุคลากรไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจ

อย่างท่ัวถงึต่อนโยบายการลด คดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

ภาครัฐ

2. มีการแต่งตั้งคณะทำางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะ

มูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธานคณะทำางานและ      

ผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย 

3. มีการสำารวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย 

โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูห้ิว และแก้วพลาสติกแบบ       

ใช้ครั้งเดียว ของหน่วยงาน 
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ประเด็นก�รประเมินรอบ 6 เดือน

 ข้อละ 

  1 คะแนน

4. มกีารจัดทำาแผนปฏิบัตกิารลด คดัแยกขยะมลูฝอยของหน่วยงาน 

เพ่ือเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรถือเป็นหลกัปฏิบัตใินการ

ดำาเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากร           

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย         

ในหน่วยงาน 

6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนท่ีมาใช้บริการ

ทราบและมีส่วนร่วมในการดำาเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย

7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์

ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

8. มกีารลดใชโ้ฟมบรรจุอาหารในรา้นคา้ตา่งๆ ท่ีตัง้ในหน่วยงาน 

และงดนำาโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 

9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพ่ือลดการใช้     

แก้วน้ำาพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

10. มกิีจกรรมสง่เสรมิสนับสนุนการใชต้ะกรา้ ถงุผ้า ป่ินโต ภาชนะ

หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้           

ถุงพลาสติกหูหิ้ว
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เกณฑ์การให้คะแนน : รอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน)

  
เกณฑ์การ เกณฑ์การ

 เกณฑ์การ 
เกณฑ์การ

 ระดับ
 

ให้คะแนน ให้คะแนน
 ให้คะแนน 

ให้คะแนน

 คะแนน
 

ขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว
 แก้วพลาสติก 

โฟมบรรจุอาหาร
  

ลดลงร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 10
 ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

ลดลงร้อยละ 100
    ลดลงร้อยละ 10 

 1 < ร้อยละ 1.00 < ร้อยละ 2.00 < ร้อยละ 2.00 < ร้อยละ 20

 2 < ร้อยละ 1.00 - 1.49 < ร้อยละ 2.00 - 2.99 < ร้อยละ 2.00 - 2.99 < ร้อยละ 20 - 29

 3 < ร้อยละ 1.50 - 1.99 < ร้อยละ 3.00 - 3.99 < ร้อยละ 3.00 - 3.99 < ร้อยละ 30 - 39

 4 < ร้อยละ 2.00 - 2.49 < ร้อยละ 4.00 - 4.99 < ร้อยละ 4.00 - 4.99 < ร้อยละ 40 - 49

 5 < ร้อยละ 2.50 - 2.99 < ร้อยละ 5.00 - 5.99 < ร้อยละ 5.00 - 5.99 < ร้อยละ 50 - 59

 6 < ร้อยละ 3.00 - 3.49 < ร้อยละ 6.00 - 6.99 < ร้อยละ 6.00 - 6.99 < ร้อยละ 60 - 69

 7 < ร้อยละ 3.50 - 3.99 < ร้อยละ 7.00 - 7.99 < ร้อยละ 7.00 - 7.99 < ร้อยละ 70 - 79

 8 < ร้อยละ 4.00 - 4.49 < ร้อยละ 8.00 - 8.99 < ร้อยละ 8.00 - 8.99 < ร้อยละ 80 - 89

 9 < ร้อยละ 4.50 - 4.99 < ร้อยละ 9.00 - 9.99 < ร้อยละ 9.00 - 9.99 < ร้อยละ 90 - 99

 10 ตั้งแต่ร้อยละ 5 ตั้งแต่ร้อยละ 10 ตั้งแต่ร้อยละ 10 ร้อยละ 100

  ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ 

1. เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินท่ี 2 (รอบ 12 เดอืน) คะแนน เตม็ 10 คะแนน 

ให้นำาคะแนนในเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อรวมกันแล้วหารด้วย 4

2. ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง

 = ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561(1) - ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562(2) x 100

                        ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561(1)
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 โดยที่ (1) คือ ฐานปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561
 คำานวณจาก 

 = บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปี 2561 (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)(4) x 163 วัน(5) 

 โดยที่ (3) คือ จำานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  (4) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.34 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
  (5) คอื วนัทำางาน ปี 2561 จำานวน 163 วนั (เดอืนมกราคม 2561 ถงึเดอืน
สิงหาคม 2561)
  (2) คอื ปรมิาณขยะมลูฝอย ปี 2562 ไมร่วมขยะท่ีถกูคดัแยกไปใชป้ระโยชน์ 
(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
 คำานวณจาก 

 = บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ปี 2562 (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน)(6) x 163 วัน(7) 

 โดยที่  (3) คือ จำานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  (6) คอื อัตราการเกดิของขยะมลูฝอยไมร่วมขยะท่ีถกูคดัแยกไปใชป้ระโยชน์ 
ปี 2562 (เป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
 คำานวณจาก

= ปริมาณขยะมูลฝอยไม่รวมขยะที่ถูกคัดแยกไปใช้ประโยชน์ ปี 2562
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (กิโลกรัม)  

บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x 182 วัน(7)

  (7) คอื วนัทำางาน ปี 2562 จำานวน 163 วนั (เดอืนมกราคม 2562 ถงึเดอืน
สิงหาคม 2562)

3. ร้อยละจำานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง

 = จำานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561(8) - จำานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2562(9) x 100
                    จำานวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561(8)
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 โดยที่  (8) คือ ฐานจำานวนถงุพลาสตกิหหูิว้ทีเ่กดิขึ้นของหนว่ยงาน ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561
 คำานวณจาก 

 = บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว (ใบต่อคนต่อวัน)(10) x 163 วัน(5) 

 โดยที่ (3) คือ จำานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  (10) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดถุงพลาสติกหูหิ้ว 0.94 ใบต่อคนต่อวัน
  (5) คอื วนัทำางาน ปี 2561 จำานวน 163 วนั (เดอืนมกราคม 2561 ถงึเดอืน
สิงหาคม 2561)
  (9) คือ จำานวนถุงพลาสติกหูห้ิวท่ีได้จากการสำารวจข้อมูลของร้านค้า         
ในหน่วยงาน ปี 2562 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
 คำานวณจาก 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดถุงพลาสติกจากการสำารวจ (ใบต่อคนต่อวัน)(11) x 163 วัน(7) 

 โดยที่  (3) คือ จำานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  (11) คือ อัตราการเกิดของถุงพลาสติกหูห้ิวท่ีได้จากการสำารวจข้อมูลของ
รา้นคา้ในหน่วยงาน ปี 2562 (เป็นคา่เฉลีย่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2562 ถงึเดอืนสงิหาคม 
2562)
 คำานวณจาก

 = จำานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว ปี 2562 
ที่ได้จากการสำารวจตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ) 

 บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x 163 วัน(7)

  (7) คอื วนัทำางาน ปี 2562 จำานวน 163 วนั (เดอืนมกราคม 2562 ถงึเดอืน
สิงหาคม 2562)

4. ร้อยละจำานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง

 = แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561(12) - แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2562(13) x 100

                      แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561(12)
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 โดยที่  (12) คอื ฐานจำานวนแกว้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวท้ิงท่ีเกิดขึน้ของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 คำานวณจาก 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดแก้วพลาสติก ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน)(10) x 163 วัน(5)  

 โดยที่  (3) คือ จำานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  (10) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง 0.4 ใบ       
ต่อคนต่อวัน
  (5) คอื วนัทำางาน ปี 2561 จำานวน 163 วนั (เดอืนมกราคม 2561 ถงึเดอืน
สิงหาคม 2561) 
  (13) คือ จำานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ได้จากการสำารวจข้อมูล
ของร้านค้าในหน่วยงาน ปี 2562 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)  
 คำานวณจาก 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดแก้วพลาสติกจากการสำารวจ ปี 2562 (ใบต่อคนต่อวัน)(14) x 163 วัน(7) 

 โดยที่  (3) คือ จำานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  (14) คือ อัตราการเกิดของแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงท่ีได้จากการ
สำารวจขอ้มลูของรา้นคา้ในหน่วยงาน ปี 2562 (เป็นคา่เฉลีย่ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2562 
ถึงเดือนสิงหาคม 2562)
 คำานวณจาก

= จำานวนแก้วพลาสติกที่ได้จากการสำารวจ ปี 2562 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ) 

 บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x 163 วัน(7)

  (7) คอื วนัทำางาน ปี 2562 จำานวน 163 วนั (เดอืนมกราคม 2562 ถงึเดอืน
สิงหาคม 2562) 
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5. ร้อยละจำานวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง

= จำานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561(15) - จำานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2562(16) x 100

 จำานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561(15)

 โดยที่  (15) คือ ฐานจำานวนโฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ปี 2561

 คำานวณจาก

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร ปี 2561 (ใบต่อคนต่อวัน)(17) x 163 วัน(5)  

 โดยที่  (3) คือ จำานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  (17) คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหาร 0.47 ใบต่อคนต่อวัน

  (5) คอื วนัทำางาน ปี 2561 จำานวน 163 วนั (เดอืนมกราคม 2561 ถงึเดอืน

สิงหาคม 2561)

  (16) คือ จำานวนโฟมบรรจุอาหารท่ีได้จากการสำารวจข้อมูลของร้านค้าใน

หน่วยงาน ปี 2562 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562)

 คำานวณจาก 

= บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกิดโฟมบรรจุอาหารจากการสำารวจ ปี 2562 (ใบต่อคนต่อวัน)(18) x 163 วัน(7) 

 โดยที่  (3) คือ จำานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  (18) คือ อัตราการเกิดของโฟมบรรจุอาหารท่ีได้จากการสำารวจข้อมูลของ

รา้นคา้ในหน่วยงาน ปี 2562 (เป็นคา่เฉลีย่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2562 ถงึเดอืนสงิหาคม 

2562)

 คำานวณจาก

= จำานวนโฟมบรรจุอาหารที่ได้จากการสำารวจ ปี 2562 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 (ใบ) 

บุคลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x 163 วัน(7)
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  (7) คอื วนัทำางาน ปี 2562 จำานวน 163 วนั (เดอืนมกราคม 2562 ถงึเดอืน

สิงหาคม 2562)

หมายเหตุ 

1. การจัดทำารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้

ส่วนราชการสรุปผลการดำาเนินการ พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบ        

ตวัชีว้ดัมาดว้ย สว่นเอกสาร/หลกัฐานท่ีเกีย่วขอ้งอ่ืนท่ีไม่ไดจั้ดสง่ให้ สำานักงาน ก.พ.ร. 

ขอให้สว่นราชการจัดเตรยีมไว ้ณ สว่นราชการเพ่ือพรอ้มให้ผู้ตรวจประเมินตรวจสอบ

หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

2. การคิดค่าของจำานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561             

ในกรณีที่มีประชากรแฝงมากกว่าจำานวนบุคลากรของหน่วยงานตั้งแต่ 3 เท่าขึ้นไป

 2.1 ในกรณีท่ีหน่วยงานมีผู้มาใช้บริการมากกว่าจำานวนบุคลากรของหน่วยงาน

เป็นประจำา สามารถนำาค่าเฉลี่ยของจำานวนผู้ใช้บริการต่อวันมาบวกเพิ่มในการคิดค่า

ของจำานวนบุคลากรของหน่วยงาน

 2.2 ในกรณีท่ีหน่วยงานมีการจัดงานพิเศษต่างๆ (การจัดประชุม การจัดงาน

นิทรรศการ การจัดตลาดนัด ฯลฯ) สามารถนำาจำานวนผู้มาใช้บริการมาบวกเพ่ิม         

ในการคิดค่าของจำานวนบุคลากรของหน่วยงาน โดยคำานวณจาก

= จำานวนผู้มาใช้บริการทั้งหมดในการจัดงานพิเศษ (คน) 

 163 

3. ในกรณีท่ีหน่วยงานไม่มีร้านค้า ไม่มีการจัดงานพิเศษต่างๆ ทำาให้ไม่สามารถ

สำารวจจำานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว จำานวนแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และจำานวน

โฟมบรรจุอาหารได ้ในการให้คะแนน รอบประเมนิท่ี 2 (รอบ 12 เดอืน) ให้ใชเ้กณฑ์

การให้คะแนน : รอบประเมนิท่ี 1 (รอบ 6 เดอืน) ในขอ้ท่ี 8 - 10 มาใชใ้นการประเมนิ 

โดยให้คะแนนขอ้ละ 10 คะแนนแทน (มีการดำาเนินกจิกรรมตามเกณฑ์ได ้10 คะแนน 

และไม่มีการดำาเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ได้ 0 คะแนน) โดยให้ดำาเนินกิจกรรมเพิ่มเติม

หรือดำาเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากการดำาเนินการในรอบประเมินที่ 1 (รอบ 6 เดือน) 

เพื่อนำามาใช้เป็นคะแนนแทนการใช้การสำารวจ
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ภำคผนวก

ฌ
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 ลำ�ดับ 
ส่วนร�ชก�ร หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

 ที่

รำยละเอียดผู้บริหำรหน่วยงำนภำครัฐระดับกระทรวง
กรม	จ�ำนวน	152	หน่วยงำน

 1 สำานักงานปลัด ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

  สำานักนายกรัฐมนตรี 

 2 กรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

 3 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง

  ผู้บริโภค ผู้บริโภค

 4 สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 5 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 6 สำานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำานวยการสำานักข่าวกรองแห่งชาติ

 7 สำานักงบประมาณ ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

 8 สำานักงานสภาความมั่นคง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  แห่งชาติ

 9 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 10 สำานักงานคณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ

  ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือน

 11 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา

  การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 12 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา

  ระบบราชการ ระบบราชการ

 13 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

  การลงทุน การลงทุน

 14 สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาต ิ เลขาธิการสำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ
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 15 สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง

 16 กรมธนารักษ์ อธิบดีกรมธนารักษ์

 17 กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมบัญชีกลาง

 18 กรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร

 19 กรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพสามิต

 20 กรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพากร

 21 สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการ

  รัฐวิสาหกิจ นโยบายรัฐวิสาหกิจ

 22 สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 23 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

 24 สำานักงานปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

  การต่างประเทศ

 25 กรมการกงสุล อธิบดีกรมการกงสุล

 26 กรมพิธีการทูต อธิบดีกรมพิธีการทูต

 27 กรมยุโรป อธิบดีกรมยุโรป

 28 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 29 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

 30 กรมสารนิเทศ อธิบดีกรมสารนิเทศ

 31 กรมองค์การระหว่างประเทศ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ

 32 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

 33 กรมอาเซียน อธิบดีกรมอาเซียน

 34 กรมเอเซียตะวันออก อธิบดีกรมเอเซียตะวันออก

 35 กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง อธิบดีกรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง

  และแอฟริกา และแอฟริกา

 ลำ�ดับ 
ส่วนร�ชก�ร หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

 ที่
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 ลำ�ดับ 
ส่วนร�ชก�ร หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

 ที่

 36 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

 37 สำานักงานปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ความมั่นคงของมนุษย์

  ของมนุษย์ 

 38 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 39 กรมกิจการสตรีและ อธิบดีกรมกิจการสตรีและ

  สถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัว

 40 กรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 41 กรมกิจการผู้สูงอายุ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

 42 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

  ชีวิตคนพิการ ชีวิตคนพิการ

 43 สำานักงานปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  การท่องเที่ยวและกีฬา

 44 กรมพลศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา

 45 กรมการท่องเที่ยว อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

 46 สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  และสหกรณ์

 47 กรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน

 48 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 49 กรมประมง อธิบดีกรมประมง

 50 กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

 51 กรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 52 กรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 53 กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
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 54 กรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 55 สำานักงานการปฏิรูปที่ดิน เลขาธิการสำานักงานการปฏิรูปที่ดิน

  เพื่อเกษตรกรรม เพื่อเกษตรกรรม

 56 สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร เลขาธิการสำานักงานมาตรฐาน

  และอาหารแห่งชาติ สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 57 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เลขาธิการสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 58 กรมการข้าว อธิบดีกรมการข้าว

 59 กรมหม่อนไหม อธิบดีกรมหม่อนไหม

 60 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 61 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม

 62 กรมเจ้าท่า อธิบดีกรมเจ้าท่า

 63 กรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 64 กรมท่าอากาศยาน อธิบดีกรมการท่าอากาศยาน

 65 กรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวง

 66 กรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 67 สำานักงานนโยบายและแผน ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและ

  การขนส่งและจราจร แผนการขนส่งและจราจร

 68 สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม

 69 กรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

 70 กรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้

 71 กรมทรัพยากรทางทะเล อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล

  และชายฝั่ง และชายฝั่ง

 72 กรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

 ลำ�ดับ 
ส่วนร�ชก�ร หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

 ที่



แนวปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 107

 73 กรมทรัพยากรน้ำา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำา

 74 กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

 75 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 76 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

  และพันธุ์พืช  และพันธุ์พืช

 77 สำานักงานนโยบายและแผน เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผน

  ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สิ่งแวดล้อม

 78 สำานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสังคม

 79 กรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

 80 สำานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานสถิติแห่งชาติ

 81 สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัล เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล

  เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 82 สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน

 83 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 84 กรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

 85 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

  และอนุรักษ์พลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

 86 สำานักงานนโยบายและแผน ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผน

  พลังงาน พลังงาน

 87 สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์

 88 กรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

 89 กรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการค้าภายใน

 ลำ�ดับ 
ส่วนร�ชก�ร หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

 ที่
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 90 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 91 กรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 92 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 93 กรมส่งเสริมการค้า อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

  ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ

 94 สำานักงานนโยบายและ ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและ

  ยุทธศาสตร์การค้า ยุทธศาสตร์การค้า

 95 สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 96 กรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง

 97 กรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 98 กรมที่ดิน อธิบดีกรมที่ดิน

 99 กรมป้องกันและบรรเทา อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา

  สาธารณภัย สาธารณภัย

 100 กรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

 101 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 102 สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม

 103 กรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมคุมประพฤติ

 104 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 105 กรมบังคับคดี อธิบดีกรมบังคับคดี

 106 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

  และเยาวชน และเยาวชน

 107 กรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

 108 กรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 109 สำานักงานกิจการยุติธรรม ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรม

 ลำ�ดับ 
ส่วนร�ชก�ร หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

 ที่
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 110 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 111 สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

  และปราบปรามยาเสพติด และปราบปรามยาเสพติด

 112 สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน

 113 กรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการจัดหางาน

 114 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 115 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

  แรงงาน แรงงาน

 116 สำานักงานประกันสังคม เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม

 117 สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 118 กรมการศาสนา อธิบดีกรมการศาสนา

 119 กรมศิลปากร อธิบดีกรมศิลปากร

 120 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

 121 สำานักงานศิลปวัฒนธรรม ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรม

  ร่วมสมัย ร่วมสมัย

 122 สำานักงานปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี

 123 กรมวิทยาศาสตร์บริการ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 124 สำานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ เลขาธิการสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 125 สำานักงานปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  สาธารณสุข

 126 กรมการแพทย์ อธิบดีกรมการแพทย์

 127 กรมควบคุมโรค อธิบดีกรมควบคุมโรค

 ลำ�ดับ 
ส่วนร�ชก�ร หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

 ที่
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 ลำ�ดับ 
ส่วนร�ชก�ร หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

 ที่

 128 กรมการแพทย์แผนไทย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย

  และแพทย์ทางเลือก และแพทย์ทางเลือก

 129 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 130 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 131 กรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

 132 กรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย

 133 สำานักงานคณะกรรมการอาหาร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

  และยา

 134 สำานักงานปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  อุตสาหกรรม

 135 กรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 136 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 137 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

  และการเหมืองแร่ และการเหมืองแร่

 138 สำานักงานคณะกรรมการอ้อย เลขาธิการคณะกรรมการอ้อย

  และน้ำาตาลทราย และน้ำาตาลทราย

 139 สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ ์ เลขาธิการสำานักงานมาตรฐาน

  อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 140 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

   อุตสาหกรรม

 141 สำานักงานปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ศึกษาธิการ

 142 สำานักงานเลขาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา

  สภาการศึกษา



แนวปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 111

 ลำ�ดับ 
ส่วนร�ชก�ร หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

 ที่

 143 สำานักงานคณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน

 144 สำานักงานคณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  การอุดมศึกษา

 145 สำานักงานคณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  การอาชีวศึกษา

 146 สำานักงานพระพุทธศาสนา ผู้อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนา

  แห่งชาติ แห่งชาติ

 147 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ

  เพื่อประสานงานโครงการ เพื่อประสานงานโครงการ

  อันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 148 สำานักงานคณะกรรมการวิจัย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  แห่งชาติ

 149 สำานักงานราชบัณฑิตยสภา เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

 150 สำานักงานป้องกันและ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

  ปราบปรามการฟอกเงิน และปราบปรามการฟอกเงิน

 151 ศูนย์อำานวยการบริหาร เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหาร

  จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 152 สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

  และปราบปรามการทุจริต และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  ในภาครัฐ
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นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายประลอง ดำารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำานวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

ผู้เรียบเรียง
นางสาววานิช สาวาโย ผู้อำานวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย

นายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาวสิริรัตน์ ขำาวารี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

คณะท�างาน
นายวุทธิชัย แก้วกระจ่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ

นายไชยา บุญชิต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสุนันทา พลทวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาววาสนา แจ้งประจักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นายวรรณลพ สนงาม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวจีรวรรณ แก้วม้า นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

จัดท�าโดย :  ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย 

 กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
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